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2021-iej i  Lietuvos 

futbolo bendruomenei buvo dar 

vieneri ne vieną įsimintiną akimirką 

padovanoję metai.

Pagaliau sulaukėme didžiausio is-

torijoje Lietuvoje vykusio sporto 

renginio – FIFA pasaulio salės fut-

bolo čempionato. Jame varžėsi net 

24 ekipos, o tarp jų – ir pirmą kartą 

tokio rango turnyre žaidusi Lietuvos 

rinktinė. Sulaukę gausaus palaiky-

mo mūsiškiai nenuvylė – nors gru-

pės varžybose taškų ir neiškovojo, 

tačiau atkakliai kovėsi su visais var-

žovais ir užsitarnavo tiek jų, tiek ir 

mūsų sirgalių pagarbą.

Organizacine prasme turnyrą pa-

vyko surengti aukštu lygiu, o tai 

– didelis mūsų vietinio organizaci-

nio komiteto (LOC) nuopelnas, kai 

pavyko sėkmingai tvarkytis su bet 

kokiais kilusiais iššūkiais. Lietuvoje 

apsilankę FIFA atstovai ir pats prezi-

dentas Gianni Infantino liko paten-

kintas turnyro organizacijos lygiu ir 

teigė, jog ateityje Lietuva gali su-

rengti dar ne vieną aukščiausio ly-

gio salės futbolo turnyrą.

Galėjome pamatyti, jog šis čempio-

natas neįkainojamos patirties sutei-

kė ir mūsų rinktinei, kuri metų pabai-

goje užtikrintai nugalėjo Latvijos bei 

TOMAS
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tapę žalgiriečiai titulą užsitikrino tik 

pačioje sezono pabaigoje, o visą 

laiką atkakliai jiems priešinosi ir rim-

tą kovą metė Marijampolės „Sūdu-

va“. Žalgiriečiai taip pat iškovojo ir 

Hegelmann LFF taurę, taip sezono 

pabaigoje užfiksavę dublį.

Metų pabaigoje LFF techniniame 

departamente įvyko labai didelis 

pokytis – naujuoju LFF techniniu 

direktoriumi buvo paskirtas vo-

kietis Reinhold Breu. R. Breu turi 

ilgametę patirtį futbole ir prieš 

atvykdamas į Lietuvą net dešimt 

metų dirbo Liuksemburgo futbolo 

federacijoje, su kuria pasiekė išties 

teigiamų rezultatų. 

Tad užverčiame įsimintų ir įvykių 

kupinų 2021 metų lapą ir verčiame 

naują, 2022 metų lapą. 

5

Estijos rinktines ir po pertraukos su-

grąžino į Lietuvą Baltijos futsal taurę.

Taip pat šią įgytą tarptautinių ren-

ginių organizavimo patirtį galėsime 

pritaikyti 2024 m. vyksiančiame Eu-

ropos merginų iki 19 metų čempio-

nate, kurį rengti teisė buvo patikėta 

būtent Lietuvos futbolo federacijai. 

Lietuvoje apsilankę 
FIFA atstovai ir 
pats prezidentas 
Gianni Infantino liko 
patenkintas turnyro 
organizacijos lygiu

Nors dar gyvenome COVID-19 vi-

ruso sąlygomis ir lauko futbolo se-

zoną turėjome pradėti tuščiomis 

tribūnomis, tačiau tai nesutrukdė 

Vilniaus „Žalgirio“ ir FK „Panevė-

žio“ ekipoms mums padovano-

ti įspūdingą kovą akistatoje dėl 

Optibet LFF supertaurės. Pane-

vėžiečiai įrodė savo pranašumą ir 

prie 2020-ųjų pa-

baigoje iškovotos 

Hegelmann LFF 

taurės pridėjo dar 

vieną trofėjų.

Optibet A lygoje 

po ilgokos per-

traukos vėl turė-

jome dešimt ko-

mandų, o sezonas 

buvo tikrai atka-

klus – čempionais 



EDGARAS

Praėję  metai Lietuvos 

futbolui buvo kaip niekada įdomūs 

jau vien dėl to, kad rengėme bene       

sporto renginį – FIFA pasaulio salės 

futbolo čempionatą.

Savaime suprantama, kad mus džiu-

gino aukščiausio lygio futsalo spek-

takliai, matyti ant parketo, tačiau ga-

lima pasidžiaugti ir tuo, kokią vertę 

turnyras sukūrė Lietuvai. 

Tarptautinio sporto renginio organi-

zavimas atnešė ženklią finansinę nau-

dą Lietuvos ekonomikai: generavo 

papildomas pajamas, didino prekių 

ir paslaugų paklausą, kūrė naudą tu-

rizmo sektoriui, garsino šalies vardą 

ir gerino jos įvaizdį tarptautinėje rin-

koje, o kartu – padidino visuomenės 

susidomėjimą futbolu.

Atliktos analizės duomenimis, tiesio-

ginis FIFA pasaulio salės futbolo čem-

pionato ekonominis poveikis Lietuvos 

ekonomikai siekia 10 744 731,85 eurų 

iš kurių 7 112 864,75 eurų (66,2 proc.) 

sudaro organizatorių ir 3 631 867,10 

eurų (33,8 proc.) lankytojų išlaidų su-

keltas ekonominis poveikis.

FIFA pasaulio salės futbolo čempio-

natą  trijose Lietuvos arenose Vilniu-

je, Kaune ir Klaipėdoje gyvai iš viso 

stebėjo 63 748 žiūrovų. Renginyje 

dalyvavo apie 70 medijos atstovų, iš 

kurių 50 buvo atvykę iš svečių šalių. 

L F F  G E N E R A L I N I S  S E K R E T O R I U S
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Kiekvienos komandos delegacijoje 

buvo apie 30 atstovų. Turnyre, išbu-

vę skirtingą dienų skaičių priklauso-

mą nuo komandos pasirodymo, iš 

viso dalyvavo apie 720 komandų ir jų 

delegacijų atstovų. Be viso to, į lan-

kytojų skaičių įtraukiami ir 20 užsie-

nio bei 80 vietinių savanorių.

FIFA pasaulio salės futbolo čempio-

nato 2021 rungtynes ir jų akimirkas 

potencialiai stebėjo daugiau nei mili-

jardas žmonių visame pasaulyje. FIFA 

duomenimis, čempionato rungtynės 

buvo transliuotos net 195 teritorijo-

se visame pasaulyje: nuo Japonijos ir 

Australijos iki JAV.

Rungtynių apžvalgų peržiūrų skaičius 

vien „Youtube“ platformoje FIFA TV 

paskyroje perkopė 47 mln. Vidutinis 

vieno įrašo peržiūrų skaičius – apie 1 

mln. Daugiausia – virš 1,9 mln. – per-

žiūrų sulaukė Tailando ir Portugalijos 

rungtynių apžvalga.

Kiekvienos čempionato rungtynių ir 

jų akimirkų transliacijos metu buvo 

garsinamas, matomas ir minimas Lie-

tuvos vardas, o kai kuriose teritorijo-

se – galimai išgirstas net pirmą kartą. 

Atlikti skaičiavimai rodo, kad FIFA pa-

saulio salės futbolo čempionato 2021 

sukurta TV medija vertė Lietuvai po-

tencialiai siekia virš 100 mln. eurų.

Salės futbolas tendencingai auga vi-

same pasaulyje ir, įvykusio čempiona-

to dėka, lietuviai atrado sportą, apie 

kurį anksčiau nežinojo, sportą, kuris 

gali būti žaidžiamas viduje, kaip ir 

krepšinis. Tuo labiau, kad Lietuva gali 

pasigirti aukšto lygio arenomis, ku-

rias labai teigiamai įvertino ir čem-

pionate dalyvavusios komandos.

FIFA pasaulio salės futbolo čem-

pionatas 2021 buvo įvertintas ir 

išrinktas metų sporto renginiu Lie-

tuvos sporto federacijų sąjungos 

sporto vadybos ir Lietuvos sporto 

žurnalistų federacijos apdovanoji-

muose.

Taip pat galima pasidžiaugti ir fi-

nansiniais žingsniais, kurie yra žen-

giami einant į priekį.

Praėjusiais metais didžioji dalis pa-

jamų buvo gauta iš tarptautinių fut-

bolo organizacijų – 7,9 mln eurų, 

komercinė veikla lėmė 1,4 mln. 

pajamas, parama pagal projektinį 

finansavimą iš Švietimo, mokslo 

ir sporto ministerijos sudarė 198 

tūkst. eurų, iš Lietuvos tautinio 

olimpinio komiteto gauta beveik 

110 tūkst. eurų. Išlaidos sudarė 8,7 

mln. eurų, pinigų likutis finansinio 

periodo pabaigoje sudarė 1,2 mln 

eurų, trumpalaikiai įsipareigojimai 

– 274 tūkst. eurų.   

Nuo 2018 metų, kada pradėjo 

dirbti dabartinė federacijos vado-

vybė, pagrindiniai uždaviniai buvo 

sumažinti paveldėtus finansinius 

įsipareigojimus, optimizuoti bei 

efektyvinti federacijos veiklą, kartu 

užtikrinant tinkamą kasdienės vei-

klos, nacionalinių rinktinių bei stra-

teginių futbolo vystymo krypčių 

finansavimą. Per šiuos trejus metus 

trumpalaikių finansinių įsipareigoji-

mų suma buvo sumažinta daugiau 

nei 5 kartus nuo 1,38 mln eurų iki jau 

minėtų 274 tūkst. eurų. Organizaci-

jos vykdomos veiklos efektyvumo 

didinimas ir struktūros optimizavi-

mas leido išlaidas darbo užmokes-

čiui sumažinti per pusę.

Finansinių metų faktiniai rezultatai 

atitinka planuotą biudžetą. Kas-

metinis FIFA vykdomas nepriklau-

somas veiklos ir finansinis auditas 

patvirtino, kad Lietuvos futbolo 

federacija veiklą vykdo tinkamai, 

projektų veiklos rezultatai taip pat 

yra pateikti ir kontroliuojančioms 

institucijoms bei Švietimo, mokslo 

ir sporto ministerijai.

Šiemet Lietuvos futbolo federacija 

planuoja daugiau nei 13 mln. eurų 

biudžetą, daugiausia lėšų planuo-

jama nukreipti futbolo vystymui, 

infrastruktūriniams projektams, 

paramai bei futbolo rinkodaros 

projektams.  

Džiaugiuosi ir didžiuojuosi koman-

da, kuriai pavyko per trejus metus 

itin sunkioje finansinėje situacijoje 

buvusią organizaciją paversti sė-

kmingai veikiančia ir stabilia. Dabar-

tinė federacijos situacija leidžia vis 

daugiau dėmesio skirti ne kasdienių 

uždavinių sprendimui, bet ilgalai-

kei futbolo plėtrai ir susidomėjimo 

futbolu skatinimui, tikime, kad šie 

metai, kai Lietuvos futbolas švenčia 

savo 100 metų jubiliejų, taps vienais 

sėkmingiausių visai bendruomenei.
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RINKODAROS IR
KOMUNIKACIJOS
DEPARTAMENTAS

2021 m. metus pradėjome COVID-19 gniaužtuose, tad tradicinis 
Optibet Lietuvos futbolo apdovanojimų renginys buvo perkeltas 
į virtualią erdvę. Metų geriausiems apdovanojimai buvo išdalinti 
atskirai ir apie kiekvieną apdovanojimo įteikimą buvo sukurtas 
specialus reportažas. Pandemija pakoregavo ir pirmojo sezono 
mūšio dėl trofėjaus datą – vasarį turėjęs vykti Optibet LFF 
supertaurės renginys dėl COVID-19 susirgimų komandose buvo 
perkeltas į balandžio pradžią. 
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kampanijos idėja buvo pristatyti 

pagrindinius skirtumus tarp futbo-

lo ir salės futbolo. Futbolas – tikrai 

gerai žinomas sportas Lietuvoje, o 

salės futbolas – dar nauja sporto 

šaka, tad kampanija padėjo su-

prasti šių sportų skirtumus ir pa-

našumus. Kampanijai skleisti buvo 

pasirinkti įvairūs portalai: televizi-

ja, didžiausi šalies naujienų porta-

lai, radijas, lauko reklamos trijuose 

čempionato miestuose.  

Taip pat rugpjūčio mėnesį per tris 

didžiuosius Lietuvos miestus pra-

ūžė trofėjaus turo renginiai. Ofi-

cialus FIFA pasaulio salės futbolo 

čempionato trofėjus buvo ekspo-

nuojamas pagrindinėse miestų 

vietose: Vilniuje – Rotušės aikš-

tėje, Kaune – prie Kauno pilies, 

o Klaipėdoje – Teatro aikštėje. Į 

renginį atvykę žmonės galėjo ne 

tik įsiamžinti su čempionato trofė-

jumi, bet ir sudalyvauti įvairiose 

smagiose veiklose, kurios padėjo 

geriau pažinti salės futbolą. 

Rugsėjį pasiruošimas čempionatui 

pasiekė kulminaciją – prasidėjo 

didžiausias komandinio sporto čem-

pionatas Lietuvoje. Trys čempionatą 

priimančiuose miestuose iškilmingai 

pakilo renginio uždanga. Beveik mė-

nesį trukusį renginį vainikavo finalas, 

kurio metu specialiai sukurtu pasiro-

dymu buvo uždarytas čempionatas. 

Uždarymo metu skambėjo specialus 

renginiui sukurtas DJ Jovani atlieka-

mas kūrinys su lietuviškais motyvais 

bei jį lydintis šokėjų pasirodymas. 

Gyvai čempionato rungtynes areno-

se stebėjo 63 748 žmonės, susirinkę 

tiek iš Lietuvos, tiek iš kitų valstybių, 

nepaisant pandemijos poveikio lan-

kytojų skaičiui. 

Daugiausiai žiūro-

vų sulaukė finali-

nė diena: rungty-

nes dėl 3 vietos 

stebėjo – 6374, 

o dėl 1 vietos – 

8498 žiūrovai.

Netrukus po di-

džiausios sporto 

šventės Lietuvoje 

sugrįžo ir nacionalinė vyrų futbolo 

rinktinė. Spalio 9-ąją paskelbėme 

„Šeimos diena“ ir visus žmones į 

stadioną palaikyti rinktinės pakvie-

tėme nemokamai. Saulėta rudens 

šeštadienio popietė, pilnas stadio-

nas sirgalių ir graži rinktinės pergalė 

3:1 prieš Bulgariją padėjo sukurti 

puikią futbolo šventę. Stadione su-

sirinkę sirgaliai ne tik mėgavosi pui-

kiomis futbolo rungtynėmis, bet ir 

pramogavo specialioje fanų zonoje. 

Spalio mėnesį taip pat įvyko „He-

gelmann LFF taurės“ finalas, kuris 

Futbolas – tikrai gerai 
žinomas sportas Lietuvoje, 
o salės futbolas – dar nauja 
sporto šaka, tad kampanija 
padėjo suprasti šių sportų 
skirtumus ir panašumus.

Pasitinkant 2021 m. Optibet A lygos 

sezoną rinkodaros ir komunikacijos 

departamentas intensyviai dirbo 

kuriant lygos produktą. Lygai buvo 

surastas naujas generalinis rėmėjas 

– „Optibet“, taip pat lyga sugrįžo į 

televiziją – buvo pradėtas bendra-

darbiavimas su TV3 grupe ir viene-

rios kiekvieno turo rungtynės buvo 

transliuojamos TV6 eteryje. 

Galime pasidžiaugti, kad pavyko pa-

pildyti LFF rėmėjų gretas. Prie LFF 

partnerių prisijungė „Spark energy“ 

– prekės ženklas, kuris tapo svarbiu 

moterų futbolo partne-

riu. Prisijungus naujam 

rėmėjui moterų aukš-

čiausia futbolo lyga tapo 

„Spark energy“ moterų 

A lyga. Taip pat džiau-

giamės, kad prie LFF rė-

mėjų gretų prisijungė ir 

„Antėja“.

Daugiau nei dvejus me-

tus trukęs pasiruošimas 

didžiausiam sporto renginiui ša-

lyje – FIFA pasaulio salės futbolo 

čempionatui – pasiekė finišo tie-

siąją. Jau vasarą prasidėjo visa vir-

tinė čempionato renginių. Birželio 

pradžioje, skaičiuojant 100 dienų 

iki čempionato pradžios, visuose 

trijuose čempionatą priimančiuose 

miestuose buvo įjungti specialūs 

laikrodžiai, kurie skaičiavo laiką iki 

čempionato pradžios.

Netrukus po to startavo ir oficiali 

čempionato reklaminė kampanija 

„Pažink salės futbolą!“. Pagrindinė 
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2021 m. nukeliavo į Šiaulius ir tapo 

šventinių metų (Šiaulių sportui – 100 

metų) renginių dalimi. Jau tradicija 

tampanti fanų zona su „Hegelmann“ 

sunkvežimiu, kuriame įsikūrė DJ ir 

linksmino sirgalius, kūrė šventinę fi-

nalo nuotaiką. Aukštą kokybės karte-

lę išlaikė ir renginio transliacija, kuri 

vyko TV6 kanalu. 

Gražiausias metų šventes pasiti-

kome su gražia kalėdine akcija. 

Gruodžio 13–17 d. Lietuvos futbolo 

federacija ir Kazickų šeimos fondo 

įgyvendinamas projektas „Jaunimas 

gali“ suvienijo jėgas ir įgyvendi-

no socialinę iniciatyvą, kurios metu 

buvo išdalinti sporto reikmenys, 

naudoti FIFA pasaulio salės futbo-

lo čempionate. Projekte dalyvau-

jantiems jaunuoliams regionuose 

buvo padovanota daugiau nei 3000 

vienetų sporto inventoriaus bei ap-

rangų, taip siekiant skatinti jų fizinį 

aktyvumą ir susidomėjimą futbolu. 

Įgyvendinant iniciatyvą, mokslei-

viams ir jų pedagogams buvo pado-

vanota kuprinių, sportinių batelių, 

kelnių, džemperių, šortų, marški-

nėlių ir kitos sporto aprangos. Per 

savaitę buvo aplankyta 10 vietovių 

Pasvalio, Anykščių, Plungės, Ro-

kiškio, Kelmės, Alytaus, Vilkaviš-

kio, Prienų ir Raseinių savivaldybė-

se. Į šią akciją buvo įtraukti ir LFF 

darbuotojai, kurie, pasiskirstę į 

ekipažus, važiavo į projekto vieto-

ves ir kartu su jaunuoliais dalyvavo 

jų užsiėmimuose. 
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2021  m.  nacionalinių 

rinktinių departamento pagrindi-

niais iššūkiais išliko nacionalinių 

rinktinių stovyklų organizavimas 

COVID-19 pandemijos metu. 

Nuolat besikeičiančios pandemi-

jos valdymo taisyklės reikalavo 

nuolatinio prisitaikymo organizuo-

jant rinktinių stovyklas. Šį procesą 

palengvino sportininkams suteikta 

pirmumo teisė skiepyti rinktinių 

žaidėjus. Per 2021 m. buvo suor-

ganizuotos 62 rinktinių stovyklos 

Lietuvoje ir užsienyje. 

Svarbiausiais rinktinių pasiekimais 

būtų galima įvardinti nacionalinės 

moterų rinktinės pergalę tarptau-

tiniame turnyre Armėnijoje bei 

laimėtą Baltijos taurę. Taip pat na-

cionalinė moterų rinktinė pasau-

lio čempionato moterų atrankoje 

iškovojo pirmąjį tašką – pasiektos 

lygiosios rungtynėse su Kroatija. 

Galima pasidžiaugti ir merginų iki 

17 metų rinktinės rezultatu, kuri 

užėmė antrąją vietą atrankoje į Eu-

ropos čempionatą. 

Vis dėlto departamento veiklai 

teko prisitaikyti ir prie pokyčių 

rinktinėse. 2021 m. viduryje teko 

atsisveikinti su moterų futbolo vys-

tymo vadovu – Cederique Tulle-

ners, taip pat pasikeitė ir nacionali-

nės moterų rinktinės štabas. Iššūkių 

sukėlė ir tai, kad po C. Tulleners 

išėjimo merginų iki 19 metų rinkti-

nė neturėjo nuolatinio vyriausiojo 

trenerio. Atrankos rungtynėse šią 

poziciją užėmė Tatjana Veržbickaja. 

Taip pat pasikeitimai palietė ir na-

cionalinę vyrų rinktinę. 2021 m. bir-

želio pabaigoje buvo atsisveikinta 

su rinktinės vyriausiuoju treneriu 

Valdu Urbonu ir rugpjūčio mėnesį 

jį pakeitė bei vyriausiuoju rinktinės 

treneriu buvo 

paskirtas Valdas 

Ivanauskas. Taip 

pat pasikeitė ir 

trenerių štabas, 

kurį sudarė tre-

nerio asistentai 

Tomas Ražanaus-

kas ir Davidas 

Bergneris, atletinio rengimo trene-

ris Thomas Klimmeckas, vartininkų 

treneris Audrius Ramonas ir anali-

tikas Rokas Pranaitis. Vyrų rinktinė 

dalyvavo 2022 m. pasaulio futbolo 

čempionato atrankoje ir Baltijos 

taurėje. 

2021 m. departamentui reikėjo 

prisitaikyti ir prie atnaujinto mote-

rų pasaulio čempionato atrankos, 

merginų iki 17 metų, merginų iki 

19 metų ir vaikinų jaunimo turnyrų 

formatų. 

Per 2021 m. buvo 
suorganizuotos 62 
rinktinių stovyklos 
Lietuvoje ir užsienyje
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Per 2021 m. surengė 6 stovyklas

2021 m. surengė 6 stovyklas, buvo 
sužaistos 3 kontrolinės rungtynės 
prieš „Kauno Žalgirio“ futbolo akade-
mijos merginų komandą.

2021 m. surengė 6 stovyklas, buvo su-
žaistos 2 kontrolinės rungtynės prieš 
„Kauno Žalgirio“ futbolo akademiją ir 
FK „Vilkijos“ komandą.

Kontrolinės rungtynės 

užimta 
vieta

Tarptautinis turnyras Tarptautinis turnyras 
Armėnijoje Armėnijoje 

NACIONALINĖ MOTERŲ 
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Baltijos taurės turnyrasBaltijos taurės turnyras
Latvijoje Latvijoje 

Europos U-17 čempionato Europos U-17 čempionato 
atrankos turnyras atrankos turnyras 

Kontrolinės rungtynės Kontrolinės rungtynės 

Tarptautinis turnyrasTarptautinis turnyras
Kroatijoje Kroatijoje 

Europos U-19 čempionato Europos U-19 čempionato 
atrankos turnyras atrankos turnyras 
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U-15 rinktinė 2021 metais turėjo 8 
treniruočių stovyklas. Tarptautinių 
rungtynių neturėjo

U-16 rinktinė turėjo 5 stovyklas. 
Dalyvavo tarptautiniame 8 komandų 
turnyre Kroatijoje, kur užėmė 4 vietą. 
Metus pabaigė dviem skaudžiais pra-
laimėjimas Lenkijos rinktinei.

Varžovai: Italija, Slovėnija, Islandija 

Varžovai: Latvija, Estija

Varžovai: Švedija, Čekija, Latvija 

Varžovai: Albanija, Bosnija ir 
Hercegovina, Rusija, Baltarusija

U-17 rinktinė turėjo 8 stovyklas. Dėl 
Covid-19 šiais metais nebuvo UEFA 
Development turnyro. Baltijos taurės 
turnyre Estijoje užimta 3 vieta. Taip pat 
blogi rezultatai buvo ir UEFA EČ atran-
kos turnyre Latvijoje, užimta 4 vieta.

U-18 rinktinė turėjo 3 stovyklas. 
Sužaidė dvejas kontrolines rungtynes 
prieš Suomijos rinktinę.

U-19 rinktinė turėjo 5 stovyklas. Šiais 
metais sužaidė 4 tarptautines kon-
trolines rungtynes. Del Covid-19 buvo 
atšauktas Baltijos taurės turnyras 
Latvijoje. UEFA EČ atrankos turnyre 
Slovėnijoje užimta 3 vieta.
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Lietuvos klubiniam futbolui 
2021 metai tarptautinėje are-
noje buvo sėkmingi. Vilniaus 
„Žalgiris“ pasiekė UEFA Konfe-
rencijų lygos paskutinį atrankos 
etapą, tuo tarpu „Kauno Žalgi-
ris“ ir Marijampolės „Sūduva“ 
pasiekė antrąjį šių varžybų at-
rankos etapą. FK „Panevėžys“, 
nors ir nepasiekė antrojo UEFA 
Konferencijų lygos atrankos 
etapo, tačiau garbingai atsto-
vavo Lietuvai dvikovoje su pa-
jėgiu varžovu iš Serbijos.

VARŽYBŲ IR 
LICENCIJAVIMO  
DEPARTAMENTAS

Tarptautinių rungtynių organizavi-
mas atsiliepia ir klubų profesionalu-
mui, kelia jų organizacinius gebėji-
mus ir jų požiūrį į futbolo vystymą 
bei organizavimą.

Optibet A lygos naujovė – po še-
šerių metų pertraukos padidėjęs 
komandų skaičius iki dešimties. 
Čempionato eiga bei rezultatai 
dar kartą įrodė, kad tokio formato 
čempionatas gali būti konkuren-
cingas ir nenuspėjamas. Vilniaus 
„Žalgiris“ apgynė čempionų titulą 
ir 2022 metais vėl atstovaus Lietu-

vai UEFA Čempionų lygos atrankos 
varžybose.

Pirmos lygos pirmenybėse net ir po 
dviejų ratų nugalėtojas nebuvo aiš-
kus ir varžybų kulminacija tapo „auk-
sinės“ rungtynės neutralioje aikštėje 
tarp FA „Šiauliai“ ir „Jonavos“ ekipų. 
Rungtynės žiūrovams suteikė aukš-
čiausio lygio intrigą, nes pagrindinis 
rungtynių laikas bei pratęsimas bai-
gėsi be įvarčių. Nugalėtojas paaiškė-
jo tik po 11 m. baudinių serijos, kurią 
laimėjo „Šiauliai“. Abu „auksinių“ 
rungtynių dalyviai sportiniu principu 
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išsikovojo vietą 2022 metų A lygos 
čempionate.

Dėl pandeminės situacijos šalyje 
2021 m. LFF taurės varžybose daly-
vavo tik A lygos, LFF I lygos bei LFF 
II lygos klubai. Finale, kuris buvo su-
žaistas Šiauliuose, pasikartojo 2021 
metų Optibet LFF supertaurės rung-
tynių dalyvių akistata. Vilniaus „Žal-
giris“ pasiekė revanšą prieš FK „Pa-
nevėžys“ ir sugrąžino Hegelmann 
LFF taurę į sostinę.

2021-ieji išsiskyrė ir tarptautinių 
rungtynių gausa. Pirmą kartą per 
kalendorinius metus Lietuvoje buvo 
suorganizuota net penkerios nacio-
nalinės vyrų rinktinės namų rungty-
nės. Taip pat ketverios U-21 rinktinės 
rungtynės bei dvejos nacionalinės 
moterų rinktinės rungtynės. 

LFF varžybų ir licencijavimo de-
partamento darbuotojai aktyviai 
prisidėjo prie įvairių FIFA Pasaulio 
salės futbolo čempionato Lietuvo-
je darbų organizavimo ne tik prie 
sportinių veiklų, tačiau ir prie tokių 
sričių, kaip transportas, varžybų 
dalyvių COVID testavimai, teisėjų 
koordinavimas, komunikacija su 
delegacijų atstovais ir arenų pa-
ruošimo varžyboms klausimais.

Stengiamės padėti klubams kuo ge-
riau ir sklandžiau tvarkyti tarptauti-
nius reikalus, žaidėjų persikėlimą iš 
klubų į klubus, registracijas. Padeda-
me UEFA ir klubams keistis aktualia 
informacija. 

Licencijavimo skyrius džiaugiasi iš-
saugotu UEFA licencijavimo veiklai 
taikomu kokybės vadybos sertifika-

tu. Taip pat 2021 m. pirmą kartą 
buvo vykdytas moterų A lygos li-
cencijavimo procesas – licencijos 
buvo išduotos penkiems iš šešių jų 
siekusių klubų. Pirmą kartą II lygos 
licenciją galėjo įgyti tik klubinėje 
struktūroje jaunimo ugdymą orga-
nizuojantys klubai – licencijos buvo 
išduotos 21 iš 22 jų siekusių klubų. 
Buvo aktyviai bendradarbiauta su 
UEFA ir miestų savivaldybėmis bei 
kitomis institucijomis dėl Kauno 
Dariaus ir Girėno stadiono (UEFA 
4 kategorija) rekonstrukcijos; taip 
pat dėl Jonavos, Kėdainių ir Drus-
kininkų (visi – UEFA 2 kategorija) 
stadionų statybų užbaigimo.

2021 m . pabaigoje startavo Anti-
dopingo švietimo Lietuvos futbole 
programa, kurios dėka semina-
ruose aktualia tematika jau spėjo 
sudalyvauti LFF Medicinos centro 
specialistai, nacionalinių vyrų bei 
moterų rinktinių žaidėjai (-os) bei 
personalo nariai. Licencijavimo 
skyriaus atstovai aktyviai lankėsi 
įvairių lygų klubuose bei jų stadi-
onuose – per metus įvykdyta 30 
bendrųjų bei tikslinių vizitų. 

2021 m. Licencijavimo skyrius už-
fiksavo didžiausią skaičių licencijų 
siekusių klubų (62), bei didžiausią 
procentą klubų, kuriems licencijos 
buvo suteiktos (net 92%). Tai rodo 
besikeičiantį klubų požiūrį į licen-
cijavimo proceso svarbą, jo orga-
nizavimą, taip pat – klubinio Lietu-
vos futbolo plėtrą įvairaus lygmens 
vyrų bei moterų futbolo lygose. 

2021 m. iššūkiai su, kuriais susidūrė 
skyrius – UEFA klubų licencijavimo 
proceso vykdymas, ypatingai klubų 

finansinės dokumentacijos vertinimas 
besitęsusios COVID-19 pandemijos 
kontekste. Kaip parodė nuolatinis 
klubų finansinės situacijos ir pradelstų 
įsipareigojimų monitoringas, didžioji 
dauguma klubų šiuo sudėtingu lai-
kotarpiu demonstravo aukšto lygio fi-
nansinį drausmingumą bei sklandžiai 
užbaigė 2021 m. sezoną. 

2021 metais, buvo pradėtas ban-
domasis Lietuvos futbolo ugdymo 
organizacijų sertifikavimas. Buvo su-
burta sertifikavimo darbo grupė ir re-
miantis kitų šalių pavyzdžiais bei pa-
tirtimi, buvo adaptuota ir pritaikyta 
sertifikavimo sistema. Sertifikavimas 
– procesas, kurio metu įvertinamas 
organizacijos atitikimo sertifikavimo 
kriterijams lygis ir išduodamas tai pa-
tvirtinantis sertifikatas. Sertifikavimo 
kriterijai: vadybiniai, infrastruktūros, 
sportiniai, sporto personalo ir treni-
ravimo proceso kokybiniai kriterijai. 
Sertifikavimo lygmenys – nuo 1 iki 
5 žvaigždučių. Sertifikavimo proce-
sas susideda iš organizacijų pateiktų 
dokumentacijos vertinimo ir vizito į 
organizacijas, dokumentų patikros, 
darbo (treniruočių) stebėjimo. Ban-
domajame procese norą dalyvauti 
išreiškė 32 organizacijos. Pagrindi-
niai iššūkiai buvo tai, kad tai bando-
masis ir naujas dalykas visiems – tiek 
LFF, tiek organizacijoms. Nemažai 
organizacijų, nejausdami skatinimo, 
atsainiai žiūrėjo į procesą. Teigiami 
dalykai – organizacijos pamatė savo 
trūkumus, pamatė, kur galima pasi-
tempti. Pradėti mokymai vadovams, 
bendradarbiaujant su LSU. Tikslas 
2022 metais, įgyvendinti sertifikavi-
mo procesą su organizacijų įvertini-
mais, skiriant motyvacinį skatinimo 
paketą. 
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TECHNINIS
DEPARTAMENTAS
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Tęsiant  2020 m. 

pradėtus darbus, 2021 m. ir to-
liau buvo vykdoma LFF techninė 
strategija.  Toliau buvo vykdomas 
regionų rinktinių projektas, kuris 
buvo užbaigtas finaliniu turnyru. 
Po šio finalinio turnyro iš atrinktų 
žaidėjų yra formuojama vaikinų 
iki 15 metų rinktinė. Viso projek-
to metu jame sudalyvavo virš 350 
(2008 ir 2009 m. gimimo) vaikinų. 
Tuomet iš keturių regionų (Vil-
niaus, Kauno, Klaipėdos ir Pane-
vėžio) buvo atrinkti 80 geriausių 
regionų žaidėjų, kurie ir dalyvavo 
finaliniame turnyre. 

Per 2021 m. keturiose regi-
onuose įvyko penkios atvi-
rosios treniruotės. Po atvirų 
treniruočių regionuose buvo 
suburta sudėtis, kuriai buvo 
vykdomos dar trys treniruotės 
per regioną dvejose amžiaus 
grupėse: 2008 ir 2009 m. gi-
mimo. Per keturis regionus iš 
viso buvo įvykdytos 24 treni-
ruotės. Regionų treniruotėse daly-
vavo 16 trenerių, kurie prižiūrėjo 
treniruočių procesą. Visa vykdomų 
treniruočių medžiaga buvo susijusi 
su „Anderlecht“ klubo principais. 

2021 m. vasarą treneriai iš Lietu-
vos stažavosi „Anderlecht“ klube, 
kur sėmėsi žinių pagal šią Lietuvo-
je vykdomą programą. Lapkričio 
mėnesį Briuselio „Anderlecht“ 
klubo akademijos treneriai bei 
techninis direktorius Jeanas Kin-
dermansas lankėsi ir Lietuvoje. Per 
tris dienas trukusį vizitą vyko semi-
narai ir praktiniai užsiėmimai skir-
tingomis tematikomis. Pirmojoje 

treniruotėje teorinis ir praktinis dė-
mesys buvo skiriamas žaidimui 5x5, 
o praktikoje su treneriais Vilniuje, o 
tai išbandė Alytaus „Dainavos“ U10 
berniukų grupė. Antrąją vizito dieną 
veiksmas ir toliau tęsėsi sostinėje, o 
šį kartą buvo koncentruojamasi į žai-
dimo 8x8 subtilybes. Praktiniuose 
užsiėmimuose su svečiais iš Belgijos 
dalyvavo FM „Ateities“ U11 berniu-
kų komanda. Tuo tarpu paskutinę 
vizito dieną svečių sulaukė ir Mari-
jampolė. Čia pirmą dienos dalį vyko 
teorinis seminaras, jau skirtas žaidi-
mui 11x11, o vėliau programa buvo 
pratęsta miesto manieže, kur su 
Belgijos specialistais dirbo Andriaus 

Veličkos treniruojami Lietuvos U15 
vaikinų rinktinės kandidatai.

2021 m. techniniame departamen-
te įvyko svarbūs struktūriniai pakiti-
mai – rugsėjo mėnesį abipusiu su-
sitarimu LFF techninio direktoriaus 
pareigas paliko Patrickas De Wilde. 
Gruodžio mėnesį LFF Vykdomasis 
komitetas patvirtino naują LFF tech-
ninį direktorių, didelį patirti sukau-
pusį ir dešimt metų Liuksemburge 
dirbusį specialistą, Reinhold Breu.

2021  m. 
techniniame 

departamente 
įvyko svarbūs 
struktūriniai 

pakit imai
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Ilgalaikio turto per 2021 metus įsigy-
ta už 78 tūkst. Eur.

Finansinis turtas t.y. investicijos į 
dukterines įmones, išlieka nepakitu-
sios ir siekia 3,5 ml. Eur. LFF daly-
vauja dar penkių įmonių veiklose iš 
kurių 3-jose turi 100% dalių, 1-oje – 
50% ir 1-oje – 30%. 

Trumpalaikis turtas, 
2021 metus lyginant 
su 2020, sumažėjo. 
Sumažėjimą lėmė 
tai, kad dalis trum-
palaikio turto buvo 
perkelta į sąnaudas. 
Organizacijos likvi-
dumo koeficientas 
šiais metais yra 1,1. 
Tai reiškia, kad LFF 
turi pakankamai trumpalaikio turto, 
kad prireikus galėtų padengti trum-
palaikius įsipareigojimus.

Per vienerius metus gautinos sumos 
padidėjo. Jas sudaro pirkėjų sko-
los, turima permoka LR biudžetui 
bei gautinas finansavimas/parama. 

Gautinos sumos 2021 m. pabaigai 
yra 1,2 mln. Eur.

Finansavimas – gautas, bet dar ne-
panaudotas finansavimas. Finan-
savimo balansinė vertė sumažėjo 
2,46 mln. Eur. Sumažėjimą lėmė 
tai, kad 2020 m. gautas finansa-
vimas buvo panaudotas 2021 m. 
1,6 mln. panaudota organizuojant 
FIFA pasaulio salės futbolo čem-
pionatą. 

Mokėtinos sumos ir įsipareigoji-
mai  sumažėjo 200  tūkst. Tiekėjų 
skolos,  lyginant su 2020 metais, 
sumažėjo - 57 000  tūkst. Eur.

Veiklos rezultatų ataskaitoje at-
spindėtos pajamos 2021 m. yra 
8,3 mln. didesnės nei 2020 m. Be 
abejonės tokį pajamų skirtumą 
įtakojo FIFA pasaulio salės futbo-
lo čempionatas. 
Nepaisant to, kad vyko pasaulinio 
lygio renginys, jį pavyko suorga-

nizuoti subalansuotai. Sąnaudos 
padidėjo 6,5 mln., tačiau tai yra 2 
mln. mažiau nei didėjo pajamos, 
kas ir padarė įtaką teigiamam 
2021 metų rezultatui, kuris yra 2,1 
mln. Eur. 

Lietuvos futbolo federaci-

jai (LFF) 2021-ieji finansiniai 

metai buvo pilni nekasdienių 

iššūkių. FIFA pasaulės salės 

futbolo čempionatas buvo 

ne tik įspūdingas renginys, 

bet ir ypatingo atidumo rei-

kalaujantis finansine prasme. 

Labai džiugu pristatyti teigia-

mus finansinius rezultatus.

Nepaisant to, kad 
vyko pasaulinio 
lygio renginys, jį 
pavyko suorganizuoti 
subalansuotai
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2021  metai buvo kupini 

iššūkių dėl šalyje besitęsiančios 

COVID-19 pandemijos padėties. 

Kaip žinia, masinis futbolas buvo 

labiausiai paveikta futbolo sritis 

dėl įvestų apribojimų ir draudimų, 

todėl teko dalinai keisti įprastinę 

tvarką bei prisitaikyti prie situacijos. 

Nors 2021 metais teko dalinai keisti 

strateginius prioritetus, bet pavyko 

prisiderinti ir įgyvendinti didelę dalį 

numatytų projektų. 

Pandemijos metu daugiau dėmesio 

skyrėme prieinamoms sritims tobu-

linti, planavimui bei veiklų įgyvendi-

nimui. Praėjusiais metais Asociacija 

teikė paraiškas projektams finan-

suoti į skirtingus fondus – Sporto 

rėmimo fondą, Vilniaus miesto savi-

valdybę, ERASMUS+. Dalyvavimas 

projektuose suteikia šansą sustiprin-

ti Asociacijos finansavimą bei plės-

ti veiklas, taip įtraukiant daugiau 

dalyvių. Galime pasidžiaugti, kad 

dvejus metus iš eilės pavyko gauti 

finansavimą iš Vilniaus miesto savi-

valdybės. 

Asociacija nuolat bendrauja su 

UEFA ir FIFA aktualiomis temomis 

ir klausimais, taip pat pritaiko tarp-

tautines praktikas ir aktualijas Lietu-

voje. Norime pasidžiaugti, kad akty-

vios futbolo bendruomenės veiklos 

buvo pastebėtos ir UEFA. FK „Vil-

nius“ buvo apdovanotas bronziniu 

diplomu už savo darbą su bendruo-

mene „UEFA Grassroots awards“ 

profesionalaus futbolo klubo kate-

gorijoje.

 

Esama situacija leido didesnius 

pajėgumus skirti ypatingai svar-

biai sričiai – ikimokyklinių įstaigų 

„Futboliukas“ projektui. 2020-21 

metų sezone pritraukėme rekor-

diškai didelė skaičių įstaigų - 155, 

vaikų – 10 500 ir pedagogų – 500, 

bet tai nesulaikė mūsų nuo dides-

nių planų bei plėtros. 2021-22 

metų sezonui skyrėme dar didesnį 

dėmesį bei finansavimą bei į pro-

jektą pritraukėme 255 įstaigas, 18 

000 vaikų bei 1600 pedagogų. 

Taip pat atnaujinome užduotis, 

paruošėme vaizdo pamokėles ir 

nuolatos konsultavomės su daly-

vėmis. Šie skaičiai rodo ypač didelį 

susidomėjimą bei projekto sėkmę ir 

sudėtingu laikotarpiu.

Norime pasidžiaugti, kad UEFA, 

bendradarbiaudama su „Disney“, 

pristatė naują iniciatyvą mergaičių 

futbolo plėtrai, prie kurios prisi-

jungėme ir mes. Projekto poveikis 

ypatingai svarbus populiarinant 

mergaičių futbolą. Prie projekto 

prisijungė trisdešimt  įstaigų, ku-

Norime pasidžiaugti, 
kad aktyvios futbolo 
bendruomenės veiklos buvo 
pastebėtos ir UEFA. 
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rios gavo specializuotą inventorių, 

metodiką, dalyvavo tiksliniuose mo-

kymuose. Tikimės, kad šis projektas 

taps dideliu postūmiu regionuose.

Praeitais metais sėkmingai paruo-

šėme „LFF masinio futbolo lyderio“ 

sertifikatą bei įgyvendinome pirmąjį 

seminarą, kuris skirtas aktyviems pe-

dagogams. Manome, kad šie kursai 

turės teigiamos įtakos masinio fut-

bolo plėtrai regionuose, nes semi-

narai bus organizuojami skirtinguo-

se Lietuvos regionuose. 

Ir toliau sėkmingai įgyvendinome 

LFF D licencijos mokymus (buvusi 

C), kur bendras dalyvių skaičius vir-

šijo daugiau nei 300 per 5 įgyvendi-

nimo metus. 

Esant karantinui ir toliau sėkmingai 

vykdėme nuotolinius vaizdo semi-

narus aktualiomis temomis. 2021 

metų pradžioje įgyvendinti trys vaiz-

do seminarai su daugiau nei 100 

dalyvių. 

Taip pat galime pasidžiaugti, kad 

sėkmingai įgyvendiname soci-

alinės atsakomybės programą, 

dalyvaudami „Football Chance“ 

veikloje – įtraukdami socialiai ri-

zikingas grupes ir organizacijas. 

Specialiai paruoštą programą 

pristatėme organizacijoms bei ap-

mokėme jų pedagogus. 

2021 metais sėkmingai parengė-

me bei surengėme pirmuosius 

„Walking football“ užsiėmimus, 

kurie skirti vyresnio amžiaus žmo-

nėms, kurie nori žaisti futbolą. 

Pats „Walking football“ konceptas 

paremtas į adaptuotą futbolo mo-

delį, kuris leidžia pajusti šio sporto 

malonumą ir senjorams ir turintiems 

negalią. 

Praėjusius metus galima priskirti prie 

veteranų ir senjorų futbolo augimo. 

Asociacija organizavo ir sėkmingai 

įgyvendino Lietuvos veteranų 35+ ir 

40+ pirmenybes 

ir toliau sėkmin-

gai vykdė senjorų 

50+ pirmenybes. 

2021 metais ofi-

cialiai startavome 

su senjorų 60+ 

varžybomis. Taip pat, šaltuoju metu 

atnaujinome senjorų 50+ bei pra-

dėjome rengti senjorų 60+ futsalo 

pirmenybes. Džiugu, kad vyresnio 

amžiaus žmonės aktyviai leidžia lais-

valaikį bei futbolą renkasi, kaip lais-

valaikio praleidimo formą. 

Džiaugiamės, kad Asociacijos dar-

Esame įsitikinę, kad 
futbolas yra skirtas 
visiems
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buotojai nuolatos tobulinasi įvairiuo-

se vietiniuose bei tarptautiniuose 

mokymuose, aktyviai dalyvauja ir kitų 

asociacijų veiklos. Verta paminėti, 

kad Asociacijos darbuotojai buvo or-

ganizacinio komiteto nariais įgyven-

dinant istorinį renginį - FIFA Pasaulio 

salės futbolo čempionatą Lietuvoje. 

Tikime, kad 2022 metai taps per-

mainų metais ir bus laisvesni masinį 

futbolą vykdančioms organizacijoms. 

2022 metais norime reorganizuoti 

„Pradinukų lygą“ pritaikant ją vaikų 

poreikiams, taip pat tikimės rudenį 

sugrįžti su visų dalyvių jau išsiilgtais 

„Ladygolas“ ir „MrGolas“ projektais. 

Šiais metais norime ypatingai didelį 

dėmesį skirti seminarų organizavi-

mui, edukacijai. Manome, kad tiksli-

nis edukavimas futbolo bendruome-

nei padės stiprinti futbolo vertę bei 

įtraukti dar daugiau dalyvių visoje 

Lietuvoje. 

Tikimės, kad po pertraukos galėsime 

dar didesnį dėmesį skirti socialinės 

atsakomybės plėtrai įvairiomis ir ak-

tualiomis temomis – nuo dalyvių su 

specialiais poreikiais įtraukimo iki ža-

liųjų idėjų įgyvendinimo futbolo ben-

druomenėje. 

Esame įsitikinę, kad futbolas yra skir-

tas visiems žmonėms, tad stengia-

mės sukurti tinkamas terpes futbolo 

augimui. 
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Asociacija džiaugiasi, jog 2021 

metais pavyko sklandžiai, įveikus 

epidemiologinius iššūkius, su-

rengti tradicines varžybas: Žiemos 

taurės turnyrą, „Spark Energy“ 

moterų A lygą, LMFA I lygą, Mer-

ginų elitinę lygą, Lietuvos mergai-

čių čempionatą; bendradarbiau-

jant su MaFA ir LSPFA – Lietuvos 

moterų regioninę lygą ir salės fut-

bolo čempionatą.

Svarbu pažymėti, jog moterų 

aukščiausioji lyga pirmąkart turi 

generalinį rėmėją – UAB „Spark 

Energy“ – kurio vardas papildė 

čempionato pavadinimą, o rėmė-

jas svariai prisidėjo prie finansinio 

čempionato fondo bei taip pat įstei-

gė fondą LMFA I lygos pajėgiausių 

klubų komandoms.

„Spark Energy“ moterų A lygos 

sezonas buvo vainikuotas 20-uoju 

FK „Gintra“ čempionišku triumfu 

– įspūdingu pasiekimu tiek Lietu-

vos, tiek Europos sporto konteks-

te. Kryptingą pažangą demonstra-

vo sidabro medalius pelniusi MFA 

„Žalgiris“-MRU komanda, futbolo 

aistruolius iki pat paskutinio turo 

įtraukė intriga dėl bronzos medalių, 

kurie galiausiai atiteko FK „Kauno 

Žalgiriui“. Sezono laureatės buvo 

pagerbtos apdovanojimų ceremo-

nijoje LFF stadi-

one.

LMFA I lygoje 

grąžintas regi-

oninis varžy-

bų principas, 

o pirmenybių 

nugalėtojos pa-

aiškėjo finalinio 

ketverto rengi-

nyje, kuris pirmąkart įvyko Vilniuje. 

Su LVJUFA buvo surengta bendra 

Merginų elitinės lygos ir Elitinės jau-

nių lygos apdovanojimų šventė Bel-

monte, tęsiant gražią tradiciją išvien 

pagerbti geriausias Lietuvos jauną-

sias žaidėjas ir žaidėjus.

2021 m. pasižymėjo gausesne in-

formacijos apie moterų futbolą 

sklaida. LMFA pradėjo leisti nau-

jienlaiškį „Moterys už futbolą“, re-

Svarbu pažymėti, jog 
moterų aukščiausioji 
lyga pirmąkart turi 
generalinį rėmėją – 
UAB „Spark Energy“ 

2021-aisiais buvo patvirtinta LMFA parengta Lietuvos moterų 
futbolo vystymo strategija iki 2024 metų. Strategijoje nubrėžtos 
esminės gairės moterų ir merginų varžybų lygiui kelti ir varžybų 
struktūrai tobulinti, išplėsti moterų futbolo bendruomenės 
gretas, taip pat moterų rinktinės tobulėjimo procesui ir futbolo 
talenčių atrankai bei augimui. Šis reikšmingas dokumentas 
tapo atrama, kuria vadovaujantis LMFA organizuos ir plėtos 
savo veiklą, siekdama ilgalaikių rezultatų.
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guliariai skelbtos apžvalgos apie 

moterų ir merginų varžybas, kie-

kvienos A lygoje dalyvaujančios ko-

mandos žaidimui 

parodyti buvo 

skirtas vienodas 

transliacijų laikas. 

Smagu, jog klu-

bai savo iniciaty-

va taip pat rengė 

įvairaus lygmens savo komandų 

rungtynių transliacijas bei dažniau 

supažindindavo sporto aistruolius 

su savo veikla per įvairius naujienų 

portalus.

LMFA įgyvendino ambicingą tikslą 

išplėsti Merginų elitinę lygą – 2021-

2022 m. sezone joje varžosi po 7 

komandas MEL U15 ir U17 divizio-

nuose pagal IFAB taisykles. Tai yra 

svarbus žingsnis siekiant kuo anks-

čiau įdiegti jaunosioms futbolinin-

kėms 11×11 formato žaidimo pa-

grindus ir tinkamai parengti žaidėjas 

mūsų šalies merginų rinktinėms. LFF 

inicijuota sertifikavimo programa 

suteikia viltį, jog Lietuvos futbolo 

klubai aktyviau investuos į merginų 

futbolo plėtrą savo struktūroje.

Asociacija įsteigė paramos mer-

gaičių turnyrams projektą. Pirmieji 

turnyrai buvo surengti Šiauliuose, 

Prienuose ir Kaune. Tikimąsi, kad 

dar daugiau futbolo organizacijų iš 

įvairių Lietuvos regionų pasinaudos 

galimybe tapti šio projekto dalimi. 

Didesnis dėmesys skirtas taip pat 

ir mėgėjų futbolui. Populiarumą 

palaipsniui įgijo Moterų regioninė 

lyga, 2021 m. įtraukusi 23 koman-

das ir 387 dalyves.

Džiaugiamės Lietuvos nacionali-

nės moterų rinktinės pasiekimais, 

padovanotais įspūdžiais „Our 

Game“ ir Baltijos taurės turny-

ruose bei pelnytais trofėjais. Rink-

tinės pergalės, Lietuvos futboli-

ninkių perėjimai į užsienį stiprina 

pasitikėjimą mūsų moterų futbolo 

raida ir įkvepia jaunąją kartą.

2022-aisiais sukanka lygiai 20 

metų nuo LMFA įsteigimo. Šia 

proga asociacija ketina šiemet 

2022-aisiais sukanka 
lygiai 20 metų nuo 
LMFA įsteigimo

išleisti knygą, pristatant iškilių Lie-

tuvos moterų futbolo asmenybių in-

terviu bei iliustruojant archyvinėmis 

nuotraukomis. 

Naujasis moterų A lygos sezonas 

žada būti dar įdomesnis, atsiradus 

naujoms komandoms ir pagausėjus 

žaidėjų perėjimams. Tikimės, kad 

šiemet pandemija atslūgs ir galė-

sime atgaivinti mergaičių futbolo 

festivalius, tradicinį Kalėdinį šeimų 

turnyrą. Pradėsime organizacinius 

pasiruošimo darbus 2024 m. Eu-

ropos merginų U-19 čempionatui 

Lietuvoje.

Tęsime glaudų bendradarbiavimą 

su LFF nariais ir vykdysime Lietuvos 

moterų futbolo strategiją, užtikrin-

dami galimybes moterų futbolo 

bendruomenės nariams realizuoti 

savo lūkesčius ir tikslus.

Naujasis moterų A lygos 
sezonas žada būti dar 
įdomesnis, atsiradus 
naujoms komandoms 
ir pagausėjus žaidėjų 
perėjimams
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2021  m. atlėgus COVID-19 

situacijai, Futbolo trenerių rengi-

mo asociacija sugrįžo į kontaktinius 

mokymus. Galime pasidžiaugti, kad 

gavome rėmimą iš Sporto rėmimo 

fondo, kuris suteikė galimybę di-

desnei futbolo trenerių grupei kelti 

savo kompetenciją UEFA C, UEFA 

B, UEFA FUTSAL B ir atletinio ren-

gimo mokymuose. Taip pat šio 

fondo dėka planuojami nemokami 

mokymai, skirti moterų futbolo tre-

neriams.   

Taip pat 2021 m. į asociacijos rengia-

mus mokymus buvo atvykęs UEFA 

atstovas, kuris stebėjo mūsų vykdo-

mas veiklas. Po šio vizito asociacijos 

veikla buvo įvertinta teigiamai kaip 

vykdoma tinkamai, pagal UEFA tre-

nerių konvencijos reikalavimus. 

2021 metais  užbaigėme 2019-2020 

m. UEFA A licencijos mokymus ir 

įteikėme 24 licencijas. Užbaigėme 

antruosius 2020-2021 m. UEFA C 

licencijos futbolo trenerių mokymus 

ir įteikėme 22 licencijas. Bendra-

darbiaujant su LSU universitetu bus 

įteiktos trys UEFA B licencijos.

Taip pat pradėjome 2021-2022 m. 

UEFA B licencijos futbolo trenerių 

mokymus, kuriuose dalyvauja 33 

studentai. Pradėjome 2021-2022 

m. UEFA C licencijos futbolo tre-

nerių mokymus, kuriuose dalyvauja 

35 studentai. Pradėjome 2021-2022 

m. UEFA A licencijos futbolo tre-

nerių mokymus, kuriuose dalyvauja 

37 studentai. Gavome patvirtinimą 

iš UEFA, kad galime pradėti pir-

muosius UEFA GK B (vartininkų 

trenerių) licencijos mokymus. Ta-

pome vieni pirmųjų Europoje, ku-

rie pradėjo UEFA futbolo trenerių 

instruktorių mokymus;

Taip pat kartu su Lietuvos Futbolo 

Federacija buvo pasirašyta ben-

dradarbiavimo sutartis su Vytauto 

Didžiojo universitetu.

Per praėjusius metus taip pat buvo 

atnaujinta dėstytojų, mentorių, lek-

torių, instruktorių struktūrizacija, 

bei asociacijos veikloje, visose mo-

kymų kategorijose, atsirado naujų 

asmenų. 
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LIETUVOS VAIKŲ
JAUNIMO FUTBOLO
ASOCIACIJA

Iššūkių kupinais 2021 metais LVJUFA gana sėkmingai 
įgyvendino užduotį kuruoti vaikų ir jaunių ugdymą futbolo 
srityje bei vykdyti įvairaus lygmens jaunimo futbolo varžybas 
ir projektus Lietuvoje. Šie metai buvo ypatingi taikantis 
prie epidemiologinių sąlygų bei siekio suteikti jauniesiems 
žaidėjams kokybišką futbolo varžybų spektrą, išbandant naujas 
veiklos kryptis.
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LVJUFA didžiausiu organizaciniu pa-

siekimu laiko sklandų 2020–2021 m. 

varžybų sezono užbaigimą, kuomet 

pavyko įgyvendinti visas numatytas 

11×11 formato rungtynes, išaiškinti 

nugalėtojus ir surengti Elitinės jau-

nių lygos apdovanojimų ceremoniją. 

Laiko ilsėtis po sezono finišo nebuvo, 

kadangi vasarą iškart prasidėjo pasi-

ruošimo darbai 2021–2022 m. sezono 

varžyboms, belaukiant dar gausesnio 

dalyvaujančių komandų ir žaidėjų 

skaičiaus. 

Apžvelgiant dabartinio sezono poky-

čius, pirmiausiai pažymėtina, kad iš-

plėstas Elitinės jaunių lygos komandų 

skaičius iki 31. Atitinkamai, U15 ir U16 

divizionuose pritaikyta nauja varžybų 

sistema, t. y. po 2 ratų komandos iš-

skirstomos į stipresniųjų ir silpnesnių-

jų grupes, o šiose grupėse komandos 

tarpusavyje sužais 2 ratus. U17 divi-

zione, kurio čempionas pelnys teisę 

žaisti UEFA Jaunimo lygoje, palikta 

4 ratų sistema. Džiaugiamės, kad Vil-

niaus „Žalgirio“ komandos debiutas 

UEFA Jaunimo lygoje suteikė didesnį 

impulsą Lietuvos futbolo klubams 

varžytis Elitinėje jaunių lygoje.

Nuo šio sezono U13 amžiaus gru-

pė rungiasi tik 11×11 formato var-

žybose. Lietuvos vaikų lygoje įtvir-

tinta takoskyra tarp PRO lygmens 

ir Apskričių lygmens, siekiant 

vaikų varžybose sudaryti sąlygas 

komandoms orientuotis į aukštą 

sportinį meistriškumą bei įtraukti 

kuo daugiau komandų iš skirtingų 

šalies regionų.

Asociacijos veikla 

vystant jaunimo 

futbolą tiki nauja-

sis rėmėjas – glo-

balios reikšmės 

prekės ženklas 

„Samsung Ga-

laxy Watch Acti-

ve“, kurio vardas 

suteiktas dviems 

masiškiausioms 

LVJUFA varžy-

boms: Elitinei 

jaunių lygai ir 

Lietuvos vaikų lygai. Su naujojo 

rėmėjo pagalba LVJUFA surengė 

liepos 5–8 d. Palangoje Talentų va-

saros stovyklą, įtraukusią 40 gabių 

žaidėjų. Stovykloje dalyvavę vaikai, 

specialistas iš Belgijos Bob Browa-

eys, Lietuvos treneriai bei vaikų tė-

vai itin palankiai įvertino stovyklos 

reikšmę ir organizavimą.

Priimtas Žaidėjų perėjimo tarp fut-

bolo ugdymo įstaigų reglamentas 

leido įvesti aiškią procedūrą dėl 

jaunųjų žaidėjų (iki 18 m.) perė-

Asociacijos veikla 
vystant jaunimo 
futbolą tiki naujasis 
rėmėjas – globalios 
reikšmės prekės 
ženklas „Samsung 
Galaxy Watch Active“
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* Lentelėje nefiksuoti ŠAFF ir UAFF vykdomų Lietuvos vaikų lygos varžybų duomenys.
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Lietuvos jaunimo čempionatas „Samsung Galaxy Watch Active“ 
Lietuvos vaikų lyga. PRO lygmuo 

„Samsung Galaxy Watch Active“ 
Elitinė jaunių lyga 

„Samsung Galaxy Watch Active“ 
Lietuvos vaikų lyga. Apskričių lygmuo

U19U19

jimų tvarkos. LVJUFA naudodama 

COMET sistemą administruoja per-

ėjimų įgyvendinimą. Darbo apimtis 

išties gausi – per metus 3262 jaunie-

ji žaidėjai (2003 m. gimę ir jaunes-

ni) buvo naujai užregistruoti futbolo 

ugdymo įstaigose ar parėję į kitas 

įstaigas.

LVJUFA skyrė dėmesį edukacinės 

ir socialinės veiklos sritims. Įgyven-

dinta kampanija už švarų ir skaidrų 

sportą „Vasaris – antidopingo mė-

nuo“, bendradarbiavus su LMFA ir 

MaFA. Interneto svetainėje buvo  

pasidalinta edukaciniais filmais 

apie dopingo žalą ir prevenciją, 

parengtos Antidopingo rekomen-

dacijos ir Etikos kodeksas. Kovo 

mėnesį surengtas seminaras apie 

belgišką požiūrį į vaikų ir jaunių 

futbolo vystymą, kuriame patirti-

mi pasidalino Flandrijos futbolo 

asociacijos atstovai. Užmegztas 

bendradarbiavimas su Rimanto 

Kaukėno paramos fondu, padedant 

iniciatyvoms, skirtoms onkologinė-

mis ligomis sergantiems vaikams.

LVJUFA atstovai aktyviai dalyva-

vo LFF einamojoje veikloje. 2021 

metais dalyvauta rengiant Futbolo 

ugdymo organizacijų sertifikavimo 

sistemą bei atliktas ekspertų darbas 

vertinant kaip organizacijų veikla 

atitiko kriterijus. Asociacijos atsto-

11 x 11 formato 5×5 ir 8×8 formato

2021 - 2022 M. LVJUFA VYKDOMŲ VARŽYBŲ STRUKTŪRA

2021–2022 M. LVJUFA VYKDOMŲ VARŽYBŲ IMTIS
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vai sudalyvavo į sportą ir aplinkosau-

gą orientuotos savanorystės projekte 

„PlayGreen“ bei domisi UEFA žalio-

siomis futbolo iniciatyvomis.

Be išorinio iššūkio – pandeminės si-

tuacijos poveikio varžybų tvarkaraš-

čiui – išskirtini trys iššūkiai jaunimo 

futbolo raidai. Visų pirma, Lietuvos 

vaikų lygos rungtynių organizavimas, 

kadangi prerogatyva rengti U9–U12 

amžiaus grupių rungtynes tenka 

klubų komandoms ir, deja, ne visos 

užtikrino tinkamą teisėjavimo lygį, 

tvarkaraščio ar nuostatų punktų lai-

kymąsi. Antra, atkreiptas dėmesys į 

netinkamą jaunųjų žaidėjų darbo ir 

poilsio režimą. LVJUFA varžybų nuos-

tatus papildė punktai dėl žaidimo lai-

ko limito, siekiant apsaugoti žaidėjus 

nuo nuovargio ir galimų sveikatos 

problemų. Trečia, išlieka nepakanka-

ma jaunimo integracija į profesionalų 

vyrų futbolą, jog kuo daugiau LVJUFA 

varžybose dalyvavusių žaidėjų galėtų 

tęsti savo vystymąsi vyrų aukščiausių 

varžybų lygmenyje.

2022 metų LVJUFA pagrindiniais 

tikslais bus sklandus ir tvarkingas 

jaunimo futbolo varžybų vykdymas, 

debiutinis Baltijos jaunimo lygos 

projektas, vaikų amžiaus grupių var-

žybų kokybės kėlimas, čempionatų 

nuostatų subendrinimas į vieningą 

reglamentą, dalyvaujančių varžybo-

se komandų juridinės bazės surinki-

mas, glaudus bendradarbiavimas su 

LFF Techniniu departamentu ir kitais 

federacijos nariais, dalyvavimas LFF 

sertifikavimo ir jaunimo integracijos 

projektuose.
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LIETUVOS SALĖS IR 
PAPLŪDIMIO FUTBOLO 
ASOCIACIJA
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Svarbiausias 

2021 m. Lietuvos salės ir paplū-

dimio futbolo asociacijos rengi-

nys, neabejotinai, buvo FIFA pa-

saulio salės futbolo čempionatas. 

Asociacija buvo atsakinga už tai, 

kad rinktinė turėtų kuo įmanoma 

geresnes sąlygas čempionato pa-

siruošimui. Pasaulyje vis dar vy-

raujanti koronaviruso pandemija 

gerokai apsunkino Lietuvos salės 

futbolo rinktinės pasiruošimą pa-

saulio čempionatui. Buvo sunku 

ne tik planuoti išvykas į draugiš-

kas rungtynes, bet ir rasti varžovų, 

kurie tokiu laikme-

čiu norėtų atvykti 

pas mus. Vis tik šią 

situaciją pavyko 

išspręsti ir rinktinė 

turėjo tris išvykas 

į užsienį prieš pa-

saulio čempionatą. 

Galime pasidžiaug-

ti, kad paskutinį 

mėnesį rinktinė 

praleido kartu ir tu-

rėjo puikias sąlygas 

pasiruošimui. Taip 

pat komanda vyko 

į tarptautinį turnyrą Tailande bei 

žaidė draugiškas rungtynes su pa-

jėgiomis Sakartvelo, Nyderlandų 

bei Uzbekistano rinktinėmis.

Rugsėjį salės futbolo rinktinė de-

biutavo pasaulio čempionate. 

Lietuviai rungtyniavo grupėje kar-

tu su Venesuelos, Kazachstano ir 

Kosta Rikos rinktinėmis. Pirmosio-

se čempionato rungtynėse lietu-

viai paskutinėmis rungtynių minu-

tėmis nusileido Venesuelos rinktinei 

rezultatu 2:1, įvarčiu šiose rungty-

nėse pasižymėjo komandos kapito-

nas Justinas Zagurskas. Antrosiose 

rungtynėse lietuvių laukė 7-osios 

pasaulio komandos Kazachstano 

išbandymas, kuriam buvo nusileista 

0:3. Paskutinėse grupės rungtynėse 

su Kosta Rika, taip pat buvo patirtas 

pralaimėjimas 2:6. Deja, debiutinia-

me čempionate Lietuvos rinktinei 

taškų iškovoti nepavyko. 

Po čempionato buvo nuspręsta 

nepratęsti sutarties su salės futbo-

lo rinktinės vyriausiuoju treneriu 

Jevgenijumi Ryvkinu. Jį gruodžio 

mėnesį pakeitė „Kauno Žalgirio“ 

strategas iš Brazilijos Emersonas 

Junioras de Lima. Jau po kelių sa-

vaičių treneriui teko rimtas išban-

dymas – dalyvavimas Baltijos Futsal 

taurėje. Lietuvos rinktinė užtikrintai 

triumfavo šiame turnyre, kuris buvo 

surengtas Rygoje. 

Galime pasidžiaugti ir Lietuvos pa-

plūdimio futbolo rinktinės rezulta-

Svarbiausias 2021 
m. Lietuvos salės ir 
paplūdimio futbolo 
asociacijos renginys, 
neabejotinai, buvo 
FIFA pasaulio salės 
futbolo čempionatas
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tais. Rinktinė sėkmingai pasirodė 

Europos futbolo lygos B divizione 

bei iškovojo teisę žaisti Superfinalo 

turnyre, kuriame liko tik per žingsnį 

nuo patekimo į A divizioną, o pasau-

liniame reitinge pakilo į 49-ąją vietą.

Svarbu ir tai, kad pandemijos aki-

vaizdoje pavyko sėkmingai už-

baigti Futsal A lygos bei LFF futsal 

taurės turnyrus. Nors pandemija 

kišo koją ir dėl susirgimų 

teko nukelti itin daug 

rungtynių, o dėl šios 

priežasties teko priimti 

nestandartinį sprendimą 

ir nukelti sezono pabai-

gą. Džiaugiamės, kad 

klubai šioje situacijoje 

buvo vieningi ir sutiko 

sezoną užbaigti vėliau,      

nei buvo planuota.

Vasarą įvyko Lietuvos paplūdimio 

futbolo čempionatas, kuriame vėl 

sugrįžome prie trijų etapų siste-

mos. Paplūdimio futbolo sezoną 

vainikavo sėkmingas taurės turny-

ras Palangos paplūdimyje.

Taip pat per 2021 metus įgyvendi-

nome du „UEFA Assist“ projektus. 

Visų pirma, liepos mėnesį Lietuvos 

salės futbolo rinktinė šio projekto 

dėka išvyko į Tailandą, kur ne tik 

dalyvavo draugiškame turnyre, bet 

ir dalinosi gerąją patirtimi su šios 

Azijos šalies salės futbolo atstovais. 

2021-ųjų spalį pagal šį projektą į tre-

niruočių stovyklą Bahamose išvyko 

Lietuvos paplūdimio futbolo rinkti-

nė, kuri sužaidė dvejas draugiškas 

rungtynes su šios šalies nacionaline 

rinktine, o asociacijų atstovai aptarė 

paplūdimio futbolo plėtros ir ben-

dradarbiavimo perspektyvas.

Pandemijos 
akivaizdoje pavyko 
sėkmingai užbaigti 
Futsal A lygos bei 
LFF futsal taurės 
turnyrus
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2021 m. įvyko ir pasikeitimas aso-

ciacijos struktūroje – liepos mėnesį 

direktorių Vytenį Kazlauską 

pakeitė Karolis Dieninis. 

2022 metais laukia ne ką 

mažiau darbų – jau balandį 

Jonavoje vyks 2024 m. pa-

saulio salės futbolo atrankos 

etapas, kuriame Lietuvos 

rinktinė kausis su Izraeliu, 

Šiaurės Airija ir Turkija. Ge-

gužę Lietuvoje vyks ir Eu-

ropos moterų salės futbolo 

čempionato atrankos eta-

pas. Šioje atrankoje lietuvės kausis 

su Slovėnijos, Bosnijos ir Hercego-

vinos bei Kazachstano rinktinėmis. 

Paplūdimio futbolo rinktinė šiemet 

rimtai taikosi galiausiai praverti 

Europos paplūdimio futbolo ly-

gos A diviziono duris. 

Taip pat šiais metais bus pradėta 

aktyviau dirbti su salės futbolo 

vaikinų U-19 rinktine, kurios vyr. 

trenerio pagrindinis tikslas 2022 

metais – parengti 

rinktinės kandidatų 

sąrašą bei treniruočių 

stovyklų ir draugiškų 

rungtynių pagalba 

atrinkti komandos 

branduolį, kurio 2023 

m. jau lauks oficialios 

varžybos.  

Paplūdimio futbolo 
rinktinė šiemet rimtai 
taikosi galiausiai 
praverti Europos 
paplūdimio futbolo 
lygos A diviziono duris
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LIETUVOS FUTBOLO 
KLUBŲ ASOCIACIJA
„A LYGA“

2021 m. po šešerių metų pertraukos sugrįžta prie 10 komandų 
čempionato, kuris buvo nenuspėjamas ir intriguojantis, 
transliacijos vėl buvo rodomos per televiziją – TV6, sustiprintas 
bendradarbiavimas su LFF derinant čempionato organizavimo, 
komunikacijos bei marketingo klausimus, vyko glaudesnis 
bendradarbiavimas su Lietuvos Futbolo Teisėjų Asociacija.
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Taip pat po ilgos pertraukos 2021 

m. lyga turėjo generalinį rėmėją, 

kuriuo tapo „Optibet“. Tai padė-

jo pakelti lygos produkto kokybę 

ir sukurti sirgaliams daugiau įdo-

maus turinio. 

Sklandžiai įgyvendintos 180 rung-

tynių pirmenybės – tiek daug 

mačų nebuvo įvykdyta nuo 2011 

metų. 33 rungtynės buvo trans-

liuojamos TV6 kanalu, jų reitin-

gas siekė 0,46 

proc., t. y. apie 

13 tūkst. žiūro-

vų stebėjusių 

visą transliaciją 

ir apie 75 tūkst. 

bent trumpam 

įsijungę.

Glaudesnis ben-

dradarbiavimas 

su LFTA – klubai 

į sukurtą platformą įkelia, jų nuo-

mone, diskutuotinus epizodus ir 

vėliau vaizdo seminaruose semi-

naruose apie juos diskutuoja su 

teisėjų korpusu.

Apibendrinus, labai įdomi ir ne-

nuspėjama čempionato eiga – visi 

klausimai dėl nugalėtojo ir vie-

tų Europos turnyre paaiškėjo tik 

p a s k u t i n ę 

savaitę. Su-

sidomėjimą 

sezono ato-

mazga paro-

do ir dviejų 

Marijampolės 

„Sūduvos“ ir 

Vilniaus „Žal-

girio“ rung-

tynių per TV6 

žiūrėjimo rei-

tingai. Reitin-

gas – 1 proc., žiūrovų – 26,5 tūkst., 

pasiekiamumas – 125 tūkst.

Esminis 2022 m. tikslas – išlaikius 

tokią pačią intrigą čempionate, pri-

traukti kuo daugiau finansų į lygą ir 

užkurti komunikacijos bei marketin-

go variklius, kad A lygos produktas 

būtų patrauklesnis ir žiūrovai ste-

bėtų kokybiškesnes transliacijas.

Sklandžiai 
įgyvendintos 180 
rungtynių pirmenybės 
– tiek daug mačų 
nebuvo įvykdyta nuo 
2011 metų

2022 m. tikslas – 
išlaikius tokią pačią 
intrigą čempionate, 
pritraukti kuo 
daugiau finansų
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LIETUVOS STUDENTŲ 
FUTBOLO LYGA
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Praėjusiųjų mokslo 

metų eigoje LSFL veikloje dalyva-

vo dešimties universitetų futbolo 

rinktinės: Vilniaus universitetas (VU), 

Vilniaus Gedimino technikos uni-

versitetas (VGTU), Vytauto Didžiojo 

universitetas (VDU), Kauno techno-

logijos universitetas (KTU), Lietuvos 

sporto universitetas (LSU), Kauno 

kolegija (KK), Generolo Jono Žemai-

čio Lietuvos karo akademija (LKA), 

Klaipėdos universitetas (KU), Vilniaus 

technologijų ir dizai-

no kolegija, Klaipė-

dos socialinių moks-

lų kolegija (KSMK).

Pagal sudarytą var-

žybų renginių kalen-

dorių, turėjo vykti 

trijų futbolo žaidimo 

krypčių čempiona-

tai: futbolo 11x11, 

mažojo futbolo 8x8 ir salės futbolo 

(merginos ir vaikinai), tačiau CO-

VID-19 pandemija gerokai pakore-

gavo varžybų planus. Futbolo 11x11 

čempionate iš šešių planavusių daly-

vauti universitetų, liko penki, varžy-

bos vyko dviem ratais. Nugalėtojais 

tapo KTU, antrą vietą užėmė VU, treti 

liko Vilniaus technologijų ir dizaino 

kolegija, ketvirti – VDU, o penkti – 

LSU futbolininkai. Dėl koronaviru-

so taip pat neįvyko ir planuoti sa-

lės futbolo čempionatai.  

Kaune įvyko mažojo futbolo (8x8) 

buvusio prezidento Povilo Gri-

gonio taurei laimėti. Turnyre da-

lyvavo šešių universitetų futbolo 

rinktinės. Šį turnyrą laimėjo Klai-

pėdos universiteto komanda, an-

tri liko KTU, o treti – VDU. Prieš 

turnyrą buvo pagerbtas ir 85-erių 

metų sukaktį šventęs P. Grigonis. 

Galime pasidžiaugti, kad Lietuvo-

je vykusiame pasaulio salės fut-

bolo čempionate dalyvavusioje 

Lietuvos salės futbolo rinktinėje 

buvo net trys sportininkai, anks-

čiau rungtyniavę ir studentų čem-

pionatuose. Tai – Egidijus Žagaras, 

Albertas Voskunovičius ir Justinas 

Zagurskas.

Kitas labai svarbus įvykis ir tai, kad 

buvo pradėta tiesiogiai transliuoti 

studentų rungtynes Lietuvos fut-

bolo Youtube paskyroje. Pirmo-

jo čempionato rato eigoje buvo 

transliuojamos ketverios rungty-

nės, kurias stebėjo daugiau nei 

trys tūkstančiai žiūrovų. 

Dar vienas svarbus įvykis praėjusiais 

metais buvo tai, kad KU pradėjo 

dalyvauti tradicinio futbolo (11x11) 

čempionate ir Klaipėdos socialinių 

mokslų kolegija (KSMK) tapo LSFL 

nariu. Ne ką mažiau svarbus įvykis 

buvo ir tai, kad Ukrainos studentų 

futbolo asociacijos kvietimu Klai-

pėdos universiteto futbolo rinktinė 

dalyvavo tarptautiniame studentų 

futbolo turnyre Ukrainoje. 

Kalbant apie futbolo infrastruktū-

ros gerinimą aukštosiose moky-

klose, lyga gali pasidžiaugti labai 

svarbiu įvykiu – VDU futbolo sta-

diono su dirbtine danga ir žiūrovų 

tribūnomis atidarymas po rekons-

trukcijos.

Buvo pradėta 
tiesiogiai transliuoti 
studentų rungtynes 
Lietuvos futbolo 
Youtube paskyroje
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LIETUVOS FUTBOLO
ŽAIDĖJŲ SĄJUNGA
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2021 m. Lietuvos futbolo žai-

dėjų sąjungos (LFŽS) veiklos kryp-

tys išliko tos pačios. Metus pradė-

jome savo veiklą pristatydami A 

lygos, LFF Pirmos ir LFF II lygos 

klubams. 

2021 m. įvyko LFŽS prezidento 

rinkimai, kuriuose Gintautas Že-

maitis buvo perrinktas naujai ke-

tverių metų kadencijai.

Nuo 2021 metų pradžios lankė-

mės vaikų ir jaunių futbolo turny-

ruose, kuriuos organizavo „Atei-

tis“, BFA, „Ataka“ ir kitos futbolo 

akademijos, ku-

riuose turėjo-

me galimybę 

pabendrauti su 

jaunuolių tėvais. 

Stengėmės ne-

praleisti įvairių 

lygų suaugu-

sių futbolininkų 

rungtynių.

Prisidėjome prie LFF organizuoja-

mų ir vykdomų tarptautinių rung-

tynių.

Toliau tęsiame dialogą su Lietuvos 

Švietimo mokslo ir sporto minis-

terija bei Vilniaus miesto savival-

dybės sporto skyriumi dėl defi-

briliatorių įrengimų šių institucijų 

priklausančiuose futbolo aikšty-

nuose ir sporto centruose.

Džiaugiamės dėl pasiekto ben-

dradarbiavimo su LFF medicinos 

centru, kuris papildė esamą savo 

medicininę įrangą nauja Thermo TK 

įrenginiu.

Toliau yra vykdomas bendradarbia-

vimas su „Fiziosport“, kurioje LFŽS 

nariai gali gauti nemokamą medici-

ninę – fizioterapinę pagalbą.

Buvome aktyvūs LFF Apeliacinio 

komiteto bei LFF apdovanojimų 

skyrimo komitetų veikloje, kurių 

nariais esame. Teikėme nemoka-

mas juridines konsultacijas ir ats-

tovaujame LFŽS nariams įvairiose 

instancijose, neviršijant įgaliojimų, 

nustatytų LFŽS įstatuose.

Vienas didžiausių 2021 m. iššūkių 

buvo, tai, kad klastinga liga susirgus 

LFŽS nariui, aktyviai buvo ieškoma 

pagalba jam ir jo šeimai. Džiugu, 

kad prie mūsų iniciatyvos prisidėjo 

ir jį parėmė Lietuvos futbolo fede-

racija.

Metus pradėjome 
savo veiklą 
pristatydami A lygos, 
LFF Pirmos ir LFF II 
lygos klubams



46

LIETUVOS
FUTBOLO TEISĖJŲ
ASOCIACIJA
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Metų pradžia nebuvo lengva 

dėl COVID-19 pandemijos, tačiau 

džiugu, kad sugebėjome prisitaikyti 

prie pasikeitusių aplinkybių ir moky-

mus perkėlėme į nuotolinę erdvę.

Paplūdimio futbolo tarptautinę ka-

tegoriją turintis teisėjas Vitalijsu 

GOMOLKO teisėjavo FIFA Beach 

Soccer World Cup 2021 finalo rung-

tynėse.

LFTA pirma iš Baltijos šalių gavo tre-

čią FIFA salės futbolo licenciją, nauja 

FIFA kategorija buvo suteikta salės 

futbolo teisėjui Dominykui NORKUI.

FIFA kategorijos teisėjai įgyja vis 

didesnį pasitikėjimą tarptautinėje 

arenoje – per 2021 metus FIFA ka-

tegorijos teisėjai iš Lietuvos buvo 

paskirti teisėjauti 21 tarptautinėse 

rungtynėse.

FIFA kategorijos moterys teisėjos 

tarptautinėje arenoje teisėjavo 12 

rungtynių.

Pirmą kartą Lietuvos istorijoje Op-

tibet LFF supertaurėje teisėjavo dvi 

asistentės merginos – FIFA katego-

riją turinčios Ieva Ramanauskienė ir 

Ugnė Šmitaitė.

Optibet A lygoje debiutavo LFF 

supertaurėje teisėjavusios moterys 

asistentės Ieva Ramanauskienė ir 

Ugnė Šmitaitė.
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FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis)

EIL. 
NR.

ATASKAITINIS 
LAIKOTARPIS
2021TURTAS

PRAĖJĘS 
ATASKAITINIS 
LAIKOTARPIS
2020

I.

I.

I .

I .

A.

C.

E.

D.

B.

NEMATERIALUSIS TURTAS

DALININKŲ KAPITALAS

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

ATSARGOS

34 550

690 002

15 941

1 783 458

ILGALAIKIS TURTAS

NUOSAVAS KAPITALAS

MOKĖTINOS SUMOS IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI

FINANSAVIMO SUMOS

TRUMPALAIKIS TURTAS

4 488 286

(2 313 737)

(2 313 737)

6 154 055

3 300 592

4 853 634

(4 444 936)

(4 44 936)

8 615 205

3 488 734

II.

II.

II.

II.

MATERIALUSIS TURTAS

REZERVAI

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS

852 436

1 205 091

1 230 638

1 097 420

III.

III.

III.

FINANSINIS TURTAS

NELIEČIAMASIS KAPITALAS

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMO 
SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, 
IŠ VISO

KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

3 601 300

1 405 499

(2 313 737)

7 788 878

1 012 100

2 936 460

7 788 878

3 607 055

607 856

(4 444 936)

8 342 368

1 412 100

2 759 999

8 342 368

IV.

IV.

IV.

KITAS ILGALAIKIS TURTAS

SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

TURTAS, IŠ VISO
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VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  (pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis)

EIL. 
NR.

ATASKAITINIS 
LAIKOTARPIS
2021STRAIPSNIAI

PRAĖJĘS 
ATASKAITINIS 
LAIKOTARPIS
2020

1.

1.

I .

II.

III.

IV.

V.

PARDAVIMO PAJAMOS

PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA 

IR KITOS PARDAVIMO SĄNAUDOS

8 385 982

9 344 280

2 917 206

3 472 964

PAJAMOS

SĄNAUDOS

VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 
APMOKESTINIMĄ

PELNO MOKESTIS

GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

16 969 802

14 838 603

2 131 199

2 131 199

8 645 779

8 323 684

322 096

322 096

2.

2.

FINANSAVIMO PAJAMOS

VEIKLOS SĄNAUDOS

8 319 398

3 254 820

5 410 242

2 094 490

3.

3.

KITOS PAJAMOS

KITOS SĄNAUDOS

264 421

2 239 503

318 331

2 094 490
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LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJOS VYKDOMASIS KOMITETAS 
2021 METAIS

Tomas Danilevičius 

Mindaugas Bondauskis

Janas Nevoina 

Ingrida Siliūnienė 

Vidmantas Butkevičius 

Darius Butkus

Žydrūnas Buzas

Nerijus Dunauskas 

Dainius Gudaitis

Rimantas Kantaravičius 

Artūras Vitalijus Krukis 

Gintautas Mirauskas 

Arūnas Pukelis

Sergejus Sliva

Sergejus Slyva 

Deividas Šemberas

Dainius Širvys

Dainius Šumauskas

Gintautas Žemaitis 

Rimantas Žvingilas

LFF prezidentas

I viceprezidentas, Telšių apskrities futbolo federacijos prezidentas

II viceprezidentas, Futbolo klubų asociacijos „A lyga“ prezidentas

III viceprezidentė, išrinkta LFF narių

Lietuvos salės ir paplūdimio futbolo asociacijos prezidentas

Panevėžio apskrities futbolo federacijos prezidentas

Marijampolės apskrities futbolo federacijos prezidentas

Futbolo trenerių rengimo asociacijos prezidentas

Lietuvos vaikų ir jaunių ugdymo futbolo asociacijos prezidentas

Alytaus apskrities futbolo federacijos prezidentas

Lietuvos moterų futbolo asociacijos prezidentas

Šiaulių apskrities futbolo federacijos prezidentas

Tauragės apskrities futbolo federacijos prezidentas

Lietuvos futbolo teisėjų asociacijos prezidentas

Masinio futbolo asociacijos prezidentas

Vilniaus regiono futbolo sąjungos prezidentas

Utenos apskrities futbolo federacijos prezidentas

Kauno apskrities futbolo federacijos prezidentas

Lietuvos futbolo žaidėjų sąjungos prezidentas

Klaipėdos apskrities futbolo federacijos prezidentas
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