
Viešoji ir privati partnerystė Lietuvos futbolo 
klubuose ir pagrindiniai jos tipai 



Ilgalaikis prioritetas 

 

Prioritetinis klubinio futbolo vystymo 
modelis  – nuo vaikų iki pagrindinės 

komandos, ypač kai tame dalyvauja ir 
savivalda 

  

 

 



Futbolo protmūšis 

 

 

Kiek tokių klubų turime? 

 

 



Atsakymas 

 

 

10 
 

 



Bendruomenės futbolo klubai, tiesiogiai ar per savo 
akademijas iš esmės dirbantys su vaikų grupėmis 



Naudos  - kodėl verta rinktis VPP? 

 
Aiškus ir vientisas identitetas, nuo darželio komandos iki veteranų komandos 
 
 
Lėšų sinergija, didesnė grąža klubui, miestui, bendruomenei 
 
 
Kiekybinis ir kokybinis augimas 
 
 
Didesnis efektyvumas 
 
 
Žmogiškųjų išteklių sinergija ir bendrų profesionalumo standartų specialistams taikymas 
 
 
Vieningos ugdymo programos ir metodikos 
 
 
Aiškūs tikslai ir rezultatų monitoringas 
 
 
Suderinamas stabilumas ir noras augti tobulėti 
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Pagrindiniai viešos ir privačios partnerystės tipai 

 

• Garliava 

• Granitas 

• Žalgiris 

• DFK Dainava 

• Koralas 

• Nevėžis • Banga 

• Utenis 

• Džiugas 

• Šilutė 

• Babrungas 

 Klubas su  
savivaldybės 
dalyvavimu  

Klubas su 
savivaldybės 

tiksliniu 
finansavimu  

 

Klubas be  
savivaldybės 

tikslinio  
finansavimo ir 

dalyvavimo 

 

 

Klubas  

               1/3 

 

 Klubo jaunimo 
akademija  

Savivaldybė gali 
dalyvauti arba 

ne 



Vyraujantis modelis 1: 
„Reprezentacinis bendruomenės klubas“ 

Identiteto vientisumas, 
bendruomenės įsitraukimas 
 
Didelis pasitikėjimas ir 
skaidrumas 
 
Didesnis lankstumas 
 
Atskaitomybė ir visų pusių 
kontrolė  
 
Savivaldybė tiesiogiai dalyvauja 
viešosios įstaigos  valdyme 
turėdama balsavimo dalis 
valdyboje ar visuotiniame 
susirinkime 
 
Iš klausimų girdimas – ar 
nesusimaišys lėšos skiriamos 
pagrindo komandoms ir vaikams? 
Sprendžiama pvz. per atskiras 
sąskaitas.  

 



Tikslinio finansavimo modelis 2: „Bendruomenės 
klubas su tiksliniu savivaldybės finansavimu“ 

Vientisas identitetas 
 
Tikslinis ilgalaikis finansavimas 
jaunimo ugdymui ir pagrindo 
komandų dalyvavimui 
čempionatuose 
 
Didesnis lankstumas 
 
Savivaldybės numatomi 
kiekybiniai kriterijai 
finansavimui gauti ir išlaikyti, 
pvz ne mažiau 200 vaikų ir 
likusio SM trenerių kolektyvo 
perkėlimas į FK „Nevėžis“  
 
Klausiama, ar pasikeitus 
politiniam klimatui nebus 
nutrauktas finansavimas? 

 
 
 
 



Alternatyva 3: „Klubo akademija“ 

Klubui priklauso bent 1/3 
akademijos 
 
Savivaldybė dalyvauja kaip 
dalininkas klube ar  akademijoje 
 
Nevisiškai vientisas identitetas 
 
Abi įstaigos gali turėti daugiau 
savų, nei daugiau bendrų interesų 
interesų   
 
Gali skirtis programos, metodikos  
 
Didesnis jaunimo grupių 
saugumas, jeigu finansiniai 
sunkumai ištiktų pagrindinę 
komandą 

                                                    

 

                                                     

Klubas 
Pagrindinė 
komanda 

Komanda B 

Klubo 
akademija 
Nuo U6 iki U19 



Jaunimo komandos klubuose 

Klubas nuo 
vaikų ir 

pagrindinės 
komandos  

Klubas 

1/3 

Klubo 
akademija 

Klubas 
BĮ  

FM 

2018 pabaiga  A lyga 
2019 pabaiga   I lyga 

 

 

      Banga 
      Utenis 
      Džiugas 
      Nevėžis 
      Šilutė       
      Babrungas 
      FA Šiauliai 
 

Žalgiris 
Dainava 
Koralas 



Lėšų  sinergija 

Klubas 

Dalininkai 
ar nariai 

Rėmėjai 

Savivaldybės 
tikslinis 

finansavimas 

Neformalaus 
ugdymo 
krepšelis 

UEFA 
solidarumo 

lėšos 

Klubų 
vystymo ir 

kitų LFF 
fondų lėšos 

Pajamos už 
išugdytus 
žaidėjus 



Skaičiai: Džiugas ir Jonavos KKSC 



Skaičiai: Utenis, Babrungas 



Bendruomenės futbolo  
klubo gairės 

Turi aiškią viziją, misiją, tikslus, identitetą ir vietą bendruomenėje 
 
Yra viešoji įstaiga, paremta viešos ir privačios partnerystės principais 
 
Savivaldybę turi kaip dalininką arba kaip tikslinių lėšų jaunimo komandų ugdymui 
užtikrintoją 
 
Turi išbaigtą jaunimo komandų (berniukų ir mergaičių) struktūrą klubo viduje arba klubui 
priklausančioje akademijoje 
 
Turi bent 3 dalyvius  
 
Turi pagrindinę vyrų/moterų komandą, plėtoja salės futbolą, veteranų futbolą 
 
Klubo struktūra atitinka Klubų licencijavimo sistemos reikalavimus 
 
Klubo jaunimo ugdymo padalinio veikla yra sertifikuota ir kokybiška 
 
Organizuoja masinio futbolo renginius ir užsiėmimus ugdymo įstaigose 
 
Dalyvauja vietos ir rajono bendruomenės veikloje, rengia socialinės įtraukties projektus 

 


