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Gerbiami konferencijos dalyviai,

2018 metai Lietuvos futbolo federacijai nebuvo lengvi, tačiau 
įvykę svarbūs pokyčiai suteiks daugiau pasitikėjimo ir ryžto siekti 
naujų tikslų.

Tarptautinėje arenoje pavyko pasiekti itin svarbių ir džiugių 
pergalių. Spalio mėnesį FIFA patikėjo teisę Lietuvai 2020 metais 
organizuoti pasaulio salės futbolo (futsal) čempionatą. Tai yra ne 
tik vienas svarbiausių Lietuvos futbolo federacijos (LFF) pasiekimų 
per visą organizacijos istoriją, tačiau ir didžiausias sporto renginys 
Lietuvos istorijoje. Dar kartą įtikinome, jog sugebėsime surengti 
tarptautinį renginį aukščiausiu lygiu, o šis FIFA sprendimas – 
puikus mūsų ilgų metų darbo įvertinimas.

Sulaukėme Vyriausybės patvirtinimo, jog ji prisidės finansine 
ir kita įmanoma pagalba organizuojant pirmenybes. Pagal pradinį 
planą turnyras turėjo vykti trijuose miestuose, tačiau siekiame 
išsiplėsti į penkis miestus: Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Panevėžį ir 
Šiaulius. 

Sėkmingas bendradarbiavimas su FIFA ir UEFA organizacijomis 
– tiltas produktyvesniam futbolo vystymuisi Lietuvoje. Atkreipėme 
FIFA prezidento Gianni Infantino ir UEFA prezidento Aleksanderio 
Čeferino dėmesį į mūsų problemas. Vilniuje vykusio A. Čeferino 
vizito metu pasirašėme svarbų dokumentą: Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės (LRV) ir LFF bendradarbiavimo susitarimą. Tuo buvo 
pasiųsta aiški žinia – futbolas Lietuvoje yra valstybinis reikalas.

Lapkritį suformuota LRV ir LFF darbo grupė, o jos pirmasis 
rezultatas – rengiamas priemonių planas, skirtas įgyvendinti 
susitarimo uždavinius. Noriu pabrėžti, kad darbo grupė taps 
pastovia Vyriausybės, jos institucijų, savivaldos, Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto ir LFF bendradarbiavimo platforma, kurioje 
nuolat bus nustatomi prioritetai, teikiamos rekomendacijos ir 
keičiamasi svarbia informacija.

Be to, LFF pradėjo vystyti ryšius su LR Seimo Jaunimo 
ir sporto reikalų komisija, Lietuvos savivaldybių asociacija 
ir Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Tai tvirtas 
pamatas glaudžiam tarpusavio darbui tobulinant svarbias futbolo 
infrastruktūros, jaunimo ugdymo ir masiškumo sritis.

2018 metais rengėme antras istorijoje aukščiausio lygio 
tarptautines UEFA varžybas – Europos merginų WU-17 futbolo 
čempionatą, vykusį Šiauliuose, Alytuje ir Marijampolėje. UEFA skyrė 
aukščiausią įvertinimą mūsų organizaciniam darbui. Viliamės, jog 
šis turnyras dar labiau paskatins moterų dalyvavimą ir įsitraukimą į 
futbolą.

Puikus UEFA pasitikėjimo mumis rodiklis – patikėtos rengti bei 
sėkmingai organizuotos Europos moterų salės futbolo čempionato 
atrankos varžybos, Futsal Čempionų lygos atranka, Regionų taurės 
ir Europos merginų U-19 futbolo čempionato atrankos turnyrai. 

Vienas svarbiausių mūsų prioritetų – jaunimo ugdymo vystymas, 
kurį pasiryžome spręsti nedelsdami. Pradėjome futbolo mokyklų 
ir akademijų sertifikavimą, A lygoje ir I lygoje klubai su visaverte 
struktūra sudaro jau beveik du trečdalius visų klubų. Be to, skirtas 
finansavimas bendruomenės klubų jaunimo ugdymo programų 
kokybei gerinti.

Noriu pabrėžti, kad klubams labai svarbus didesnis savivaldybių 
finansavimas, verslininkų palaikymas. Verta paminėti ir programos 
„Lietuvos jaunimo integracija į profesionalų futbolą“ pradžią. Šia 
programa siekiama, kad Lietuvos futbolo klubai iš A, I, II lygų būtų 
suinteresuoti suteikti jauniems (U-21 ir jaunesniems) žaidėjams 
daugiau žaidimo laiko ir gautų motyvuojančius paskatinimus iš 
programos finansinio fondo.

Lietuvos jaunimo futbolo ugdymo kryptis – kertinė mūsų veikla. 
Praėjusiais metais užsimezgęs ryšys su tarptautinį pripažinimą 
pelniusia ir aukščiausios klasės futbolininkus užauginusia Briuselio 
„Anderlecht“ akademija virto realiais veiksmais. LFF Vykdomasis 
komitetas pritarė šios akademijos programos įsigijimui ir įdiegimui 
Lietuvos futbolo mokyklose bei akademijose.

Federacija aktyviai dirba su savivaldybėmis, kad būtų gerinama 
futbolo infrastruktūra, už kurią atsakomybę prisiimti turi ir valstybė. 
Džiugu, jog prasidėjo 15 tūkst. vietų Kauno stadiono rekonstrukcija. 
Tai bus pirmasis UEFA ketvirtos kategorijos stadionas Lietuvoje, 
kuriame bus galima priimti aukščiausio lygio varžybas.

Nors 2018 metais  įrengtos pilnų matmenų aikštės Panevėžyje 
ir Širvintose, skirta danga Baltijos ir Šiaulių futbolo akademijoms, 
pradėti Klaipėdos futbolo mokyklos rekonstravimo darbai. tačiau 
infrastruktūros futbolo vystymui dar labai trūksta. 

Žengėme tvirtą žingsnį rengiant Baltijos regiono futbolo vystymo 
gaires. Lietuvos, Latvijos ir Estijos futbolo federacijos sudarė 
futbolo plėtros ekspertų grupę, kuri leis mokytis vieniems iš kitų ir 
pasiekti rezultatų strategiškai svarbiose srityse – tarptautiniuose 
projektuose, moterų futbole ir Baltijos taurės varžybose.

Šiuo metu kartu su UEFA Grow specialistais peržiūrime LFF 
strateginį planą ir rengiame naujos strategijos gaires. Atsižvelgsime 
į lyderiaujančių bei gerąsias praktikas pademonstravusių futbolo 
valstybių pavyzdžius.

Viliuosi, jog praėjusiais metais pradėti ir šiais metais tęsiami 
darbai taps tramplinu spartesniam ir kokybiškesniam futbolo 
vystymui Lietuvoje. Nors pasitaiko klaidų ir nesklandumų, tačiau 
turime aiškią viziją, darbų kryptį. Valstybė, federacija, asociacijos 
ir futbolo bendruomenė – turi būti vieningi dėl geresnio futbolo 
rytojaus. 

 

Tomas DANILEVIČIUS
Lietuvos futbolo federacijos prezidentas 
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Gerbiama futbolo bendruomene,

Žvelgdami į 2018 metus turime kuo didžiuotis, nors ir teko 
susidurti su dideliais iššūkiais. Trumpai apžvelgsiu esminius 
federacijos skaudulius, nuveiktus darbus ir artimiausius planus.

Spalio mėnesį tapus LFF generaliniu sekretoriumi teko imtis 
nemalonių, tačiau neatidėliotinų darbų. Praėję metai federacijai 
buvo finansiškai sunkūs –  LFF skolos siekia apie 1 mln. eurų. Be 
to, sulaukėme mokestinio patikrinimo rezultatų už 2013-2016 m. 
įvykdytus pažeidimus. Nustebino milžiniška 1,4 mln. eurų suma, 
kurią federacijai reikės sumokėti. Gruodį buvome priversti prašyti 
Vykdomojo komiteto leidimo federacijai kreiptis į „Šiaulių banką” dėl 
1 mln. eurų kredito linijos suteikimo.

Nebegalime gyventi rytojaus sąskaita, nes toks kelias veda 
prie bankroto, todėl ėmėmės neišvengiamų veiksmų. Pradėjome 
veržti diržus administracijoje, buvo peržiūrėtos bei sumažintos 
išlaidos LFF darbuotojų atlyginimams. Pakeista darbo užmokesčio 
skaičiavimo sistema, pereita prie suminės darbo laiko apskaitos. 
Šiuo metu Lietuvos futbolo federacijoje dirba 40 darbuotojų.

Pernai metų pabaigoje įvykdėme valdomos infrastruktūros, 
finansinių įsipareigojimų bei investicijų peržiūrą. Šiais metais 
bendras LFF biudžetas turėtų siekti 8,7 mln. eurų (praėjusiais 
metais – 10,3 mln. eurų).

Metų pabaigoje atsisveikinome su visais Lietuvos nacionalinės 
rinktinės ir jaunimo rinktinių treneriais. Dar kartą dėkoju jiems už 
įdėtą darbą ir pastangas, tačiau rinktinių rezultatai netenkino, todėl 
ėmėmės formuoti naują kolektyvą. Metų pradžioje pristatėme 
naujus Lietuvos rinktinės trenerius, kurie dirbs pagal vieningą 
filosofiją.

Interaktyvioje COMET sistemoje toliau registruojame visus 
Lietuvos futbolo žaidėjus. 2018 m. pradžioje turėjome beveik 24 
tūkst. registruotų žaidėjų, o pabaigoje skaičius išaugo iki 43 tūkst. 
(+ 19 tūkst.). Aktyviai žaidžiančių skaičius COMET sistemoje augo 
nuo 11 tūkst. iki 28 tūkst (+ 17 tūkst.)  Siekdami sulaukti futbolo 
vystymui skirtų lėšų, pagal UEFA reikalavimus, į sistemą įtraukėme 
ir masinio futbolo žaidynėse dalyvaujančius vaikus. Šiuo metu 
sistemoje registruojami studentų futbolo atstovai, artimiausiu metu 
įtrauksime ir senjorus.

Rūpinamės, kad LFF darbuotojai keltų savo kvalifikaciją ir gerėtų 
jų darbo kokybė. Pirmą kartą Lietuvoje vyksta UEFA sertifikuotos 
futbolo vadybos (CFM) kursai, kuriuose taip pat dalyvauja ir futbolo 
apskričių, klubų ir bendruomenės atstovai.

 Šiemet suplanavome skirti daugiau nei 1 mln. eurų strateginių 

krypčių vystymui: jaunimo integracijos fondui, klubų vystymo 
fondui, „Moterys už futbolą“ fondui, Moterų A lygos priziniam 
fondui, Jaunimo ugdymo fondui, Kauno gimnazijos merginų grupei, 
Ozo gimnazijai, Panevėžio akademijai ir Šiaulių akademijai.

2019 metais LFF skirs 490 tūkst. eurų jaunimo ugdymo 
skatinimui. 230 tūkst. eurų kainuos Vykdomojo komiteto patvirtinta 
„Anderlecht“ ugdymo programa, kuria naudosis 17-20 futbolo 
akademijų Lietuvoje. 160 tūkst. eurų numatyta akademijoms, kurios 
dirbs su „Anderlecht“ ir „Auri-Dohm“ programomis. Dar 100 tūkst. 
eurų skirsime akademijų skatinimui.

Nuo birželio 1 dienos atsisakome Nacionalinės futbolo 
akademijos, kurios išlaikymas kasmet kainavo milžiniškus pinigus, 
tačiau rezultatų pasiekti nepavyko. Didesnį dėmesį skirsime mūsų 
pasirinktai jaunimo ugdymo programai bei aukščiau paminėtų 
akademijų vystymui ir naujų mokyklų įkūrimui.

Paskutiniais 2018 metų mėnesiais su futbolo bendruomene 
pradėjome atvirai diskutuoti apie esamas problemas ir jų sprendimo 
būdus, drąsiai kalbamės su žiniasklaida ir propaguojame atvirumą. 
Tikime, kad šis dialogas tęsis ir toliau.

Pokyčių federacijoje reikėjo ir tikiu, kad turėdami stiprią 
profesionalų komandą administracijoje, asociacijose ir 
Vykdomajame komitete, visi drauge pasieksime proveržį. Visų pirma 
trenerių kvalifikacijos kėlime ir jaunų futbolininkų ugdyme.

Edgaras STANKEVIČIUS
Lietuvos futbolo federacijos generalinis sekretorius
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2018 metai tarptautinių projektų, rinkodaros ir komunikacijos 
prasme buvo darbingi ir esamos tendencijos nuteikia pozityviai.

LFF buvo remiama Tarptautinės futbolo asociacijų federacijos 
(FIFA) per perspektyvią FIFA Forward programą, kurios tikslas – 
padėti futbolo federacijoms vystytis, stiprėti daugiausiai dėmesio 
reikalaujančiose srityse ir kaip įmanoma efektyviau panaudoti 
įsisavinamas lėšas. 

Pagal dar 2017 metais pasirašytą sutartį sulaukėme 2,25 mln. 
dolerių dotacijos, kurią įsisavinome praėjusiais metais. Gautomis 
lėšomis stiprinome LFF rinkodaros veiklą, jaunimo integraciją į 
vyrų futbolą, jaunių futbolo plėtrą, jaunių varžybų organizavimą, 
salės ir paplūdimio futbolo bei moterų varžybas, LFF paramos 
fondą. Pasinaudoję gauta parama, įdiegėme modernią LFF 
stadiono laistymo sistemą, įrengtos kameros stadione. Planuose 
– tolimesnis stadiono atnaujinimas, o tuo sieksime, jog šiuo 
metu reprezentatyviausia turima arena kuo labiau atitiktų UEFA 
infrastruktūros standartus.

UEFA solidarumo ir plėtros programos HatTrick IV lėšos 
praėjusiais metais sudarė 600 tūkst. eurų.

Pasirašėme naują sutartį su tarptautinį pripažinimą turinčia 
„Sharp“ kompanija. Ji tapo pagrindine LFF rėmėja. Didžiuojamės, 
jog partneriai, televizija ir UEFA teigiamai įvertino įdiegtą naujovę 
per rinktinės rungtynes namuose – nuo praėjusio birželio įprastus 
statiškus reklamos skydus pakeitė LED ekranai, kuriuose galima 
rodyti animuotą reklamą. Tokios inovacijos reprezentatyvumas 
leidžia pritraukti daugiau dėmesio iš potencialių rėmėjų, suteikti 
daugiau galimybių esamiems.

Pasitelkdami naujoviškus rinkodaros ir komunikacijos 
sprendimus, siekiame įpratinti žiūrovus atvykti į rungtynes 
ankščiau, pramogauti ir bendrauti. Prieš UEFA Tautų lygos 

rungtynes su Serbija surengėme žiūrovams nemokamą DJ Jovani ir 
vienos garsiausių Lietuvos grupių „G&G Sindikatas“ koncertą, fanų 
zoną pripildėme įvairiais atrakcionais, atributikos prekybos taškais. 
Aktyvacijas rengėme ir kitose ciklo rungtynėse su Rumunija bei 
Juodkalnija. 

Atsižvelgdami į dabartinius komunikacinius procesus pasaulyje 
ir Lietuvoje, sustiprinome naujienų ir aktyvacijų sklaidą „Facebook“ 
ir „Instagram“ socialiniuose tinkluose ir pastebėjome ženklų mūsų 
puslapius sekančių žmonių susidomėjimo padidėjimą. Nacionalinių 
ir U-21 rinktinių turinys pamatomas net kelis milijonus kartų, o 
svarbiausių LFF metų renginių peržiūros siekia šimtatūkstantinius 
skaičius. Nacionalinių ir U-21 rinktinių turinys pamatomas net kelis 
milijonus kartų, o svarbiausių LFF metų renginių peržiūros siekia 
šimtatūkstantinius skaičius. 

Skiriame daug dėmesio video turiniui, kuris socialiniuose 
tinkluose išlieka populiariausiu. Taip pat vis labiau naudojamės 
sparčiai augančia „Instagram“ platforma. Greitu metu planuojame 
išleisti pirmą pilnametražę futbolo laidą, su kuria planuojame 
ateityje pasiekti ir televizijos eterį.

Pagrindiniu Lietuvos futbolo statistikos portalu išlieka 
Lietuvosfutbolas.lt, kuris pritraukia vis didesnį skaičių žmonių, 
kurie ne tik aplanko jį pirmą kartą, bet ir sugrįžta į jį sekti aktualios 
informacijos. Svetainė Lietuvosfutbolas.lt sulaukia 56 proc. 
sugrįžtančių lankytojų, 44 proc. – unikalių. Oficiali informacija 
apie federacijos veiklą pasiekiama svetainėje LFF.lt. Skirtingai 
nei Lietuvosfutbolas.lt, LFF.lt svetainė sulaukia 54 proc. unikalių 
lankytojų, 46 proc. – sugrįžtančių. Šiais metais ruošiamas 
Lietuvosfutbolas.lt svetainės pertvarkymas. Lankytojai ras dar 
daugiau statistinės informacijos, portale bus ir daugiau LFF bei 
šakinių asociacijų organizuojamų lygų bei turnyrų.

TARPTAUTINIAI 
PROJEKTAI, RINKODARA 
IR KOMUNIKACIJA
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VARŽYBŲ IR 
LICENCIJAVIMO 
DEPARTAMENTAS

2018 metais Licencijavimo ir varžybų skyriai buvo sujungti į 
Varžybų ir licencijavimo departamentą.

Lietuvos klubiniam futbolui 2018 metai, kaip ir 2017-ieji, buvo 
sėkmingi. Pagal progresą UEFA klubų reitinge Lietuva atsidūrė tarp 
lyderių. Pastaruosius du sezonus Lietuvos klubinio futbolo sistema 
išlaiko savo piramidę, tiek A, tiek Pirmoje lygose intriga tik didėja – 
nugalėtojai paaiškėja paskutiniuose turuose. 2018 metais LFF taurę 
susigrąžino Vilniaus „Žalgiris“, palaužęs savo skriaudikus 2017 metų 
taurės varžybų finale Kauno „Stumbro“ futbolininkus, o Marijampolės 
„Sūduva“ 2018 metais apgynė šalies čempionės titulą. 2018 metų 
sezone A lygoje rungtyniavo aštuonios komandos. Joms atstovavo 
nemažai nacionalinės rinktinės žaidėjų. Tenka apgailestauti, kad 
Pirmoje lygoje su finansiniais sunkumais susidūrė ne vienas klubas, 
o Klaipėdos „Koralas“ net pasitraukė iš varžybų. 

Padedame klubams tvarkyti tarptautinius reikalus, keistis 
informacija su UEFA, spręsti problemas, susijusias su žaidėjų 
persikėlimu, registracijomis. Kasmet tobuliname COMET sistemą, 
įtraukdami vaikų bei masinį futbolą. Tai padeda geriau matyti, kiek 
žmonių Lietuvoje žaidžia futbolą. 

Negalime nepaminėti Europos merginų U-17 čempionato, 
surengto 2018 metų gegužės mėnesį Alytuje, Šiauliuose ir 
Marijampolėje. Teko įdėti daug pastangų organizuojant šias 
varžybas. Turnyre dalyvavo aštuonios komandos. 

2018 metais turėjome daugiausiai tarptautinių įvairaus amžiaus 
grupių varžybų nuo 2013-ųjų. Tiek po Tautų lygos, tiek po kitų turnyrų 
rungtynių pastabų iš UEFA atstovų nesulaukėme. 

2018 metais klubų, vykdančių jaunimo ugdymo veiklą, skaičius 
ir toliau augo. Per visas pagrindines šalies lygas tokių klubų jau 
yra daugiau nei 15. Pastaraisiais metais šia linkme pasuko FK 
„Jonava”,FK „Panevėžys“, „FC Stumbras“, FK „Sūduva“, Baltijos 
futbolo akademija, FM „Ateitis“.  Gerąja kitų miestų praktika paremti 
pokyčiai suplanuoti Kretingoje, Klaipėdoje, Palangoje, Kazlų Rūdoje 
ir kituose Lietuvos miestuose. Ši LFF strategijoje įtvirtinta klubinio 
futbolo kryptis išlieka svarbiausiu klubų licencijavimo sistemos 
prioritetu. Galutinės datos šiam kriterijui įgyvendinti nustatytos ne tik 
A lygos, tačiau ir I lygos bei II lygos klubams.

Futbolo infrastruktūros kontekste 2018 metai ir 2019 metų 
pradžia tikrai išskirtiniai. Aktyviai dirbant su stadionų ir treniruočių 
aikščių vadovais, konsultuojantis su UEFA, A. Stulginskio 
universiteto specialistais sėkmingai parengtos naudoti natūralios 
vejos aikštės Europos merginų U-17 čempionatui, tai pat toliau tęsėsi 
darbai įgyvendinant dviejų didžiausių Lietuvoje – Kauno S. Dariaus ir 
S. Girėno bei Vilniaus daugiafunkcio stadionų projektus. Šių stadionų 
vystytojai ne kartą konsultavosi su LFF Licencijavimo skyriumi, taip 
pat ir su UEFA atstovais. Infrastruktūros kontekste poreikiai yra 
aiškiai išsakyti ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, artimiausiais 
metais planuojama dengtų maniežų programa, toliau bus vystomi 
jau anksčiau pradėti Jonavos bei Kėdainių stadionų projektai. 
2019 metais turi pradėti veikti naujas UEFA antros kategorijos 
reikalavimus atitinkantis Druskininkų stadionas, kuriame galės 
rungtyniauti Lietuvos jaunimo rinktinės.

2018 metais atlikti įvadiniai futbolo mokyklų sertifikavimo 
susitikimai su A ir I lygos klubų jaunimo struktūrų vadovais bei 
darbuotojais atskleidė sistemines bėdas jaunimo ugdymo srityje, 
iš kurių svarbiausia – nesistemingas darbas neturint ir nevykdant 
nuoseklių futbolo mokymo programų. Ši problema ir jos sprendimo 
būdai vėl atsidūrė LFF darbotvarkėje, o pati sertifikavimo sistema 
toliau bus vystoma 2019 metais atsižvelgiant į kitų šalių geriausius 
pavyzdžius bei naudojant įvadinių vizitų metu surinktą medžiagą.

Pagal UEFA reikalavimus adaptuotos LFF klubų licencijavimo 
taisyklės, taip pat padaryti reikalingi pakeitimai Licencijavimo 
komiteto, Apeliacinio licencijavimo komiteto ir Licencijavimo 
skyriaus struktūroje. Žmogiškųjų resursų papildymas ir atnaujinimas 
svarbus tolesnei licencijavimo ir sertifikavimo sistemos veiklai, jos 
efektyvumo užtikrinimui.

2018 m. licencijavimo sistemos akcentai:
• Atsižvelgiant į naują UEFA klubų licencijavimo taisyklių versiją 

adaptuota ir patvirtinta nauja LFF futbolo klubų licencijavimo 
taisyklių versija, taip pat sėkmingai įgytas UEFA reikalaujamas 
kokybės vadybos sertifikatas;

• Atlikti įvadiniai sertifikavimo sistemos pristatymo vizitai, A ir I 
lygos klubams pristatyta sertifikavimo sistema;

• Iniciatyviai ir sėkmingai dirbta parengiant treniruočių aikštes 
Europos merginų U-17 čempionatui;

• Žymiai augo A ir I lygos klubų, turinčių visavertę struktūrą, 
skaičius, kuris dabar sudaro daugiau nei 50 proc.;

• Pradėtas naujas bendradarbiavimo su Švietimo, mokslo 
ir sporto ministerija etapas, darbo grupėms ir sprendimų 
priėmėjams teikti aktualūs futbolo srities duomenys, bene 
pirmą kartą kompleksiškai aptartos futbolo sporto sisteminės 
problemos;

• Atlikti viešos ir privačia partneryste paremtų klubų veiklos 
pristatymai savivaldybių asociacijai ir daugelio miestų merams, 
savivaldybių sporto skyrių padalinių vadovams, taip pat 
atskiroms savivaldybėms;

• Toliau aktyviai dirbta su UEFA ketvirtos kategorijos stadionų 
(Kaune ir Vilniuje) koncepcijų vystytojais, užtikrinta, kad 
pasikeitus reikalavimams LFF ir Marijampolės stadionai 
išsaugojo savo UEFA trečios kategorijos statusą.

Prioritetai 2019 metui sezone:
• Naujos UEFA klubų licencijavimo taisyklių versijos 

įgyvendinimas;
• Sistemingai tęsti pagrindinio klubinės srities prioriteto (klubai 

su jaunimo komandomis) įgyvendinimą, užtikrinant, kad 2020 
metų pradžioje tą padarys ir I lygos klubai, o nuo 2021 metų – ir 
II lygos klubai;

• Peržiūrėti ir atnaujinti FM sertifikavimo taisykles, atlikti 
pirmuosius visaverčius įvertinimus;

• Parengti naują klubų licencijavimo sistemos koncepciją, 
paankstinant A lygos sprendimus, atitinkamai pakeičiant 
finansinių kriterijų vertinimo laikotarpius;

• Nustatyti, kokia apimtimi nuo 2020 metų bus įvedami kriterijai 
moterų futbolo klubams.

LFF veiklos ataskaita 2018 metais

Maksimas BECHTEREVAS 
Varžybų ir licencijavimo departamento vadovas 
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Jaunimo vaikinų rinktinės
Jaunimo rinktinių rezultatai tarptautinėse varžybose – tiesioginis 

jaunųjų futbolininkų rengimo sistemos Lietuvoje atspindys. 
Rezultatai per ataskaitinį laikotarpį, lyginant su ankstesniais etapais, 
nei staigiai šoktelėjo, nei drastiškai krito. Buvo ir labai džiugių 
akimirkų, bet buvo ir nusivylimų.

2018 metais daugiausia dėmesio skirta jaunimo elito futbolininkų 
rengimo procesui. Norisi pabrėžti LVJFA iniciatyvą organizuoti 
komandas šalies regionuose bei rengti joms varžybas.

•	U-16	(g.	2002	m.)	rinktinė
 Sužaista 10 tarptautinių rungtynių įvairiuose turnyruose 

ir kontrolinių mačų. Džiugina iškovota antra vieta UEFA 
Development turnyre, kuriame buvo įveikti Bulgarijos ir Estijos 
bendraamžiai, o nusileista tik turnyro nugalėtojai Islandijai. 
Sezonas baigtas dviem pergalėmis kontrolinėse rungtynėse 
prieš Gruzijos šešiolikmečius.

•	U-17	(g.	2001	m.)	rinktinė
 Sužaista 12 tarptautinių rungtynių. Ataskaitinis laikotarpis 

nebuvo sėkmingas šiai rinktinei, nors Europos čempionato 
atrankoje užimta jau mums įprasta trečia vieta. Bet vėliau 
vykę turnyrai susiklostė nesėkmingai – pralaimėta visiems 
varžovams Baltijos taurės turnyre bei Viktoro Banikovo taurės 
turnyre Ukrainoje.

•	U-18	(g.	2000	m.)	rinktinė
 UEFA Development turnyre Minske tarp 12 komandų užimta 

8 vieta. Žaidėjai įgijo patirties rungtyniaudami su pajėgiomis 
Islandijos, Belgijos bei Suomijos rinktinėmis.

 
•	U-19	(g.	1999-2000	m.)	rinktinė
 Praėjusioje Europos čempionato atrankoje pasirodė 

nesėkmingai, o besirengdama naujai atrankai sužaidė 
10 kontrolinių rungtynių. Iškovotos 7 pergalės ir patirti 3 
pralaimėjimai. Rinktinei nepavyko apginti Baltijos taurės 
laimėtojos titulo – teko tenkintis antra vieta, į priekį praleidus 
Latvijos bendraamžius. Rusijoje surengto prestižinio Valentino 
Granatkino turnyro grupėje laimėjo visas 3 rungtynes, tačiau 
pusfinalyje pralaimėjo Turkijos, o rungtynėse dėl 3-ios vietos 
nusileido Rusijos futbolininkams.

NACIONALINIŲ RINKTINIŲ 
DEPARTAMENTAS

8

Moterų ir merginų rinktinės
Svarbiausias 2018 metų renginys buvo Europos merginų U-17 

čempionato finalinis etapas, todėl visos pastangos buvo nukreiptos 
į Merginų futbolo akademijos veiklą Vilniuje bei Lietuvos rinktinės 
pasirengimo ciklą. Jo metu merginos turėjo seriją kontrolinių 
rungtynių ir stovyklų. Buvo sunku kovoti su pajėgiausiomis Senojo 
žemyno komandomis, tačiau įgyta labai vertinga patirtis. 

•	Nacionalinė	moterų	futbolo	rinktinė
 Tarptautinės draugiškos rungtynės Moldovoje – 2 rungtynės
 Baltijos šalių taurė Estijoje – 2 rungtynės (Latvija, Estija), 3 vieta
 Iššūkis: naujo formato 2021 metų Europos čempionato 

atrankos varžybos, kurios vyks 2019 m. rugpjūčio 26 – 2020 
m. rugsėjo 22 dienomis. Lietuvos rinktinės varžovės H grupėje: 
Šveicarija, Belgija, Rumunija, Kroatija.

 
• WU-19 rinktinė
 Tarptautinės draugiškos rungtynės Baltarusijoje – 2 rungtynės
 Baltijos šalių taurė Latvijoje – 2 rungtynės (Latvija, Estija), 2 

vieta
 UEFA atranka Lietuvoje – 3 rungtynės (Airija, Ukraina, Farerų 

salos), 3 vieta.
 Iššūkis: Europos merginų U-19 čempionato atranka Suomijoje. 

Varžovės: Suomija, Čekija, Farerų salos.

•	WU-17	rinktinė
 Europos merginų U-17 čempionato finalinis turnyras Lietuvoje – 

3 rungtynės (Olandija, Suomija, Vokietija) 
 Baltijos šalių taurė Latvijoje – 2 rungtynės (Latvija, Estija), 1 

vieta
 UEFA atranka Lenkijoje – 3 rungtynės (Lenkija, Škotija, 

Slovakija)
 Sužaistos net 9 tarptautinės draugiškos rungtynės. Tai – 

rekordinis skaičius. Norėtųsi nemažinti tempų ir toliau judėti į 
priekį tokiu pagreičiu.

 Iššūkis: Europos merginų U-17 čempionato atranka Lietuvoje. 
Varžovės: Airija, Graikija, Albanija.

•	WU-16	rinktinė
 UEFA Development turnyras Lietuvoje – 3 rungtynės (Bulgarija, 

Islandija, Estija), 4 vieta
 Iššūkis: UEFA merginų U-16 Development turnyras Suomijoje. 

Varžovės: Suomija, Šveicarija, Ukraina.

•	WU-15	rinktinė
 Tarptautinės draugiškos rungtynės su Rusija – 2 rungtynės
 Baltijos šalių taurė Estijoje – 2 rungtynės (Latvija, Estija), 3 vieta
 Iššūkis: Baltijos taurė Latvijoje. Varžovės: Latvija, Estija, Farerų 

salos.

LFF veiklos ataskaita 2018 metais

Mindaugas ZURZA 
Nacionalinių rinktinių departamento vadovas 
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Jaunimo (U-21) rinktinė
2019 metų Europos U-21 čempionato atranka. III grupė: Danija, 

Lenkija, Suomija, Gruzija, Farerų salos, Lietuva. 2018 metais 
sužaistos 6 oficialios rungtynės – 2 lygiosios, 4 pralaimėjimai.

Baltijos taurės varžybos. Nugalėtos Estijos ir Latvijos rinktinės, 
po 8-erių metų pertraukos iškovota Baltijos taurė.

Rinktinė stovyklavo Kipre, kur sužaidė 3 draugiškas rungtynes. 
2019 metais jaunimo vaikinų rinktinė dalyvauja 2021 metų 

Europos U-21 čempionato atrankos varžybose. 
Tikimės, kad U-21 rinktinės 2018 metais sukauptas žinių 

bagažas, patirtis ir strateginis mąstymas teigiamai veiks komandą 
bei padės tikslingai siekti gerų rezultatų ateinančiais metais. Noriu 
pasidžiaugti, kad U-21 rinktinė 2018 metų birželį po 8-erių metų 
pertraukos iškovojo Baltijos taurę. Šis įvykis dar labiau sustiprino 
komandą.

Yra tikrai talentingų jaunesnės kartos žaidėjų Lietuvoje, kuriuos 
stebime ir tikimės, kad netrukus jie papildys nacionalinę rinktinę 
ir užims vietą pagrindinėje sudėtyje. LFF reaguoja ir į šalies 
socialines problemas – didėjant emigracijai, pradėta vykdyti jaunų 
talentingų žaidėjų, kurie gyvena kitose šalyse, paieška.

Nacionalinė vyrų rinktinė
UEFA Tautų lygos varžybos. C divizionas, IV grupė: Lietuva, 

Serbija, Rumunija, Juodkalnija. Sužaistos 6 oficialios rungtynės. 
Taškų pelnyti nepavyko. 

Baltijos taurės varžybos. Pralaimėta Estijos rinktinei ir sužaista 
lygiosiomis su Latvijos rinktine.

Sužaistos 6 tarptautinės draugiškos rungtynės su Gruzijos, 
Armėnijos, Irano, Lenkijos ir Šri Lankos rinktinėmis – pasiektos 2 
pergalės, 1 lygiosios, 3 pralaimėjimai. 

2019 metais nacionalinė vyrų rinktinė dalyvauja 2020 metų 
Europos čempionato atrankos varžybose.

Nacionalinei vyrų futbolo rinktinei 2018 metais vadovavo 
treneris Edgaras Jankauskas. Trečius metus iš eilės jo treniruojama 
komanda turėjo naują iššūkį – Tautų lygos turnyrą, susijusį su 2020 
metų Europos čempionato atranka. Deja, nacionalinė vyrų rinktinė 
UEFA Tautų lygos turnyre patyrė 6 pralaimėjimus ir grupės lentelėje 
užėmė paskutinę vietą. 
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2015 metais įsteigtoje Lietuvos futbolo klubų asociacijoje „A 
lyga“ yra 8 nariai: Marijampolės futbolo klubas „Sūduva“, viešosios 
įstaigos futbolo klubas „Žalgiris“, viešosios įstaigos futbolo klubas 
„Riteriai“, viešosios įstaigos Palangos futbolo klubas, taip pat 
viešosios įstaigos futbolo klubas „FC Stumbras“, viešosios įstaigos 
futbolo klubas „Kauno Žalgiris“, viešosios įstaigos „Atlanto futbolo 
klubas“ bei futbolo klubas „Panevėžys“.

2018 metų šalies čempionatas vyko keturiais ratais – 
komandos tarpusavyje susitiko keturis kartus (po du sykius 

10 LFF veiklos ataskaita 2018 metais

LIETUVOS FUTBOLO 
A LYGA

Vidmantas MURAUSKAS
Lietuvos futbolo klubų asociacijos „A lyga“ valdybos pirmininkas 

namuose ir svečiuose), kiekviena ekipa sužaidė po 28 rungtynes. 
Po keturių ratų 1–6 vietas užėmusios komandos tarpusavyje 
sužaidė dar po vienerias rungtynes ir išsidalijo medalius. A lygos 
čempionės titulą apgynė Marijampolės „Sūduva“, sidabras atiteko 
Vilniaus „Žalgiriui“, o bronza – „Trakams“. Septintą vietą užėmusi 
„Palanga“ pereinamojoje serijoje du kartus įveikė antrą vietą LFF 
pirmosios lygos pirmenybėse užėmusią Alytaus „Dainavą“ ir 
išsaugojo vietą A lygoje. Aštunta likusi „Jonavos“ ekipa iškrito į 
pirmos lygos pirmenybes
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LIETUVOS VAIKŲ IR 
JAUNIŲ FUTBOLO 
ASOCIACIJA

Jaunimo futbolo varžybas organizuoja ir vykdo Lietuvos vaikų ir 
jaunių futbolo asociacija (LVJFA), įsikūrusi Vilniuje (Stadiono g. 2).

Jaunimo futbolo varžybos orientuojamos aukšto meistriškumo 
(jaunieji žaidėjai rengiami vyrų futbolui) bei masiškumo (futbolo 
populiarinimas, renginiai jaunimui visoje Lietuvoje) kryptimis.

www.jaunimofutbolas.lt – interneto svetainė, kurioje pateiktos 
visos naujienos, skirtos žaidėjams, jų sirgaliams ir sporto 
organizacijoms.

LVJFA	2018	metų	sezone	vykdė	šias	varžybas:
• „Sharp“ Elitinė jaunių lyga (U15-U19)
• LVJFA Pirma lyga (U15-U19)
• LVJFA U-14 pirmenybės
• Lietuvos regionų pirmenybės (U14-U17)
• „Wellkid“ lyga (U10-U13)
• Mažojo futbolo pirmenybės (U10-U13)
• Pradinukų lyga (U6-U10)

„Sharp“	Elitinė	jaunių	lyga
683 registruoti žaidėjai
32 komandos iš 8 Lietuvos miestų
kovas–lapkritis

• 2014 metais startavęs prestižinis Lietuvos jaunimo 
čempionatas, kuriame kovoja po 8 komandas keturiose 
amžiaus grupėse.

• Įdomiausios sezono rungtynės yra tiesiogiai transliuojamos 
internete. Lygos geriausių žaidėjų rinkimai ir sezono uždarymo 
renginys sulaukia daug dėmesio iš sirgalių ir LFF vadovybės. 
Čempionatas turi savo paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“, 
kur nuolat skelbiamos naujienos, dalijamasi rungtynių 
nuotraukomis. Rezultatai ir statistika yra viešinami naudojant e. 
sistemą COMET. 

• Stengiamasi išlaikyti esamą struktūrą, siekiant, kad čempionate 
varžytųsi tik pačios pajėgiausios komandos, o patekimas į 
Elitinę jaunių lygą būtų garbė. Lyga turi būti jaunuolių tramplinas 
į vyrų futbolą.

LVJFA	Pirma	lyga
1267 registruoti žaidėjai
68 komandos
kovas–spalis

• Antros pagal rangą Lietuvos jaunimo varžybos, kurių nugalėtojai 
pelno kelialapius į Elitinę jaunių lygą. Pirmenybės vyksta 
regioniniu principu, daugiausia žaidžia mažesnių šalies miestų 
komandos. Didmiesčių klubai įprastai deleguoja savo dublerius.

• LVJFA Pirmos lygos organizatoriai komunikuoja per „Facebook“ 
paskyrą. Rezultatai ir statistika yra viešinami naudojant e. 
sistemą COMET. Didžiausio susidomėjimo sulaukia derbiai bei 
pajėgiausių komandų kova dėl kelialapių.

• Siekiama išlaikyti plačią geografiją, pritaikius regioninę 
struktūrą (yra Pietų-Rytų bei Šiaurės-Vakarų regionai) ir taip 
suteikus galimybę varžytis kuo daugiau komandų.

LVJFA	U-14	pirmenybės
279 registruoti žaidėjai
33 komandos iš 8 Lietuvos miestų
balandis–spalis

• Šiose pirmenybėse jaunimas pirmą kartą rungtyniauja 11×11 
formatu. Komandos, įvertinusios savo pajėgumą, dalyvauja 
Pirmos arba Antros lygos varžybose.

• LVJFA U-14 pirmenybių organizatoriai komunikuoja per 
„Facebook“ paskyrą. Rezultatai ir statistika yra viešinami 
naudojant e. sistemą COMET. Didžiausio susidomėjimo 
sulaukia derbiai bei pajėgiausių komandų rungtynės finaliniame 
etape.

• Keliama idėja šias pirmenybes pateikti pagal „Rytdienos 
žvaigždės“ koncepciją, pristatant varžybas kaip perspektyvių ir 
individualiai techniškų žaidėjų paieškos lauką.

Lietuvos	regionų	pirmenybės
Per 300 registruotų žaidėjų
16 komandų iš 4 regionų
vasaris, birželis, rugpjūtis

• Perspektyviausi savo amžiaus grupių žaidėjai iš visų komandų 
turi galimybę pasirodyti futbolo specialistams ir žiūrovams bei 
tapti Lietuvos jaunimo rinktinių kandidatais. Žaidėjai atstovauja 
Aukštaitijos, Žemaitijos, Kauno ir Vilniaus regionų rinktinėms. 
Projektas įtraukia ir jaunus trenerius, kurie vykdo žaidėjų 
atranką į rinktines.

• Regionų pirmenybių organizatoriai komunikuoja per „Facebook“ 
paskyrą, vyksta tiesioginės rungtynių transliacijos internete. 
Vasario mėnesį pirmąkart surengtas transliacijas stebėjo net 60 
tūkst. žiūrovų.

• 2017 metais startavęs projektas yra vystomas, norima, kad 
geriausiai pasirodžiusios komandos galėtų išbandyti jėgas 
turnyre svetur bei toliau tobulėti.

LFF veiklos ataskaita 2018 metais

Vytautas VAŠKŪNAS
Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacijos prezidentas 

Deimantas BIČKA 
Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacijos direktorius  
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„Wellkid“	lyga
2843 registruoti žaidėjai
214 komandų
balandis–spalis

• Tai – pajėgiausias vaikų čempionatas, kuriame kovojama 
7×7 ir 9×9 formatais. Varžybos pasižymi masiškumu, jose su 
berniukais žaidžia ir mergaitės.

• „Wellkid“ lyga turi savo paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“. 
Rezultatai ir statistika yra viešinami naudojant e. sistemą 
COMET. Dauguma rungtynių vyksta turais, o varžybų pabaiga – 
spalį, kai vienoje vietoje susirungia stipriausios 32 komandos.

• Lygoje yra įvesta daug naujovių, kuriomis siekiama sukurti tvirtą 
regioninę struktūrą ir padaryti varžybas labiau matomas.

Mažojo	futbolo	pirmenybės
Per 1800 žaidėjų
128 komandos iš 4 Lietuvos regionų
gruodis–kovas

• Žiemos sezonu vykstančios keturių amžiaus grupių futbolo 
varžybos patalpose, rungtyniaujama 5×5 formatu. Tai labiau 
ugdomojo pobūdžio varžybos, ruošiantis didžiajam futbolui.

• Daugiausiai dėmesio sulaukia finalo ketverto renginiai. 
Apie pirmenybes pranešama „Jaunimo futbolo“ paskyroje 
socialiniame tinkle „Facebook“. Rezultatai ir statistika yra 
viešinami naudojant e. sistemą COMET. 

• Iškelta idėja mažojo futbolo pirmenybes modifikuoti į salės 
futbolo (futsal) lygą.

Pradinukų	lyga
Per 3000 registruotų žaidėjų
176 komandos
kovas–gegužė

• Varžybos skirtos patiems jauniausiems. Pradinukų lyga skirta 
sudominti 1–4 klasių moksleivius futbolu bei populiarinti sveiką 
ir aktyvią gyvenseną. 

• Pradinukų lygos naujienos skelbiamos „Jaunimo futbolo“ 
paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ bei šios lygos 
interneto svetainėje www.pradinukulyga.lt. 

• Šiemet pirmą kartą Pradinukų lyga įtraukė visas 10 Lietuvos 
apskričių, o geriausiai pasirodžiusios 16 komandų sužaidė 
regioniniuose finaluose.

Komunikacija ir duomenys:

• Sukurta interneto svetainė www.jaunimofutbolas.lt, kurioje 
pateikta informacija apie visas varžybas ir futbolo aktualijas;

• „Jaunimo futbolas“ – tai 2017 metais sukurta „Facebook“ 
paskyra, kurioje dalijamasi naujienomis apie varžybas, 
renginius, atsiskleidusius žaidėjus ir kita. Paskyra turi per 4300 
sekėjų; 

• Atskirą „Facebook“ paskyrą naudoja Elitinė jaunių lyga, turinti 
per 5000 sekėjų;

• Varžybų tvarkaraščiai ir statistika yra pateikti interneto 
svetainėje www.lietuvosfutbolas.lt, o svarbiausios naujienos 
pateikiamos LFF interneto svetainėje lff.lt;

• Naudojama e. sistema COMET su galimybe eksportuoti varžybų 
statistikos duomenis į svetaines.
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13LFF veiklos ataskaita 2018 metais

LIETUVOS MASINIO 
FUTBOLO ASOCIACIJA

2018 metais asociacija plėtė ilgalaikes programas bei pradėjo 
organizuoti naujus projektus. Auga renginių skaičius, auga 
ir dalyvaujančių gretos, o masinio futbolo koncepcija tampa 
populiaresnė ir suprantama vis platesniam žmonių ratui. 

Didžiuojamės, jog UEFA nuolatos įvertina mūsų veiklas 
bei tęsiasi sėkmingas bendradarbiavimas. Asociacija remiasi 
svarbiausiais dokumentais – UEFA tikslinėmis programomis, UEFA 
Grow bei LFF strategija. Tai leidžia palaipsniui vykdyti užsibrėžtus 
tikslus.

Ataskaitiniu laikotarpiu MaFA sėkmingai vykdė LFF vaikų 
masinio užimtumo programą „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“. 
Didelis dėmesys skirtas mergaitėms, salės futbolui, įvairioms 
socialinėms grupėms, nesportuojančių vaikų įtraukimui į aktyvią 
veiklą. Vykdant programą vystyti tokie renginiai: vaikų globos namų 
ir šeimynų projektas „Pažink pasaulį futbolo aikštėje“, Lietuvos 
mokyklų berniukų ir merginų salės futbolo žaidynės „MrGolas“ 
bei „LadyGolas“, atnaujintas projektas ikimokyklinėms ugdymo 
įstaigoms „Futboliukas“, toliau tęsiamas bendradarbiavimas su 
Gėtės institutu projekte „5:0 vokiečių kalbos naudai“, įvairiose 
Lietuvos vietose vyko masinio futbolo savaitės „UEFA Grassroots 
Week. Švęskime futbolą!“ renginiai.

Dar didesnį dėmesį skyrėme iniciatyvai „Futbolas visiems“, 
apimančiai futbolo projektus su neįgaliųjų ir socialinės atskirties 
grupėms atstovaujančiomis organizacijomis. Šioje srityje 
plėtėme renginius, skirtus spec. poreikių asmenims – į projektus 

įsitraukė FK „Trakai“, FK „Sūduva“, FK „Vytis Futsal“, toliau 
bendradarbiavome su FK „Žalgiris“. Į veiklas įtraukėme įvairias 
socialines grupes – toliau vystytas benamių futbolo čempionatas, 
tęsiamas bendradarbiavimas su „Special Olympics“ organizacija, 
padėjome surengti tarptautinį „Jungtinio futbolo“ čempionatą. 

Jaučiame didelį susidomėjimą LFF C licencijos kursais, kurie 
skatina augti ne tik klubus, bet ir kitas organizacijas. Per dvejus 
kursų gyvavimo metus penkiose grupėse licencijas įgijo apie 160 
žmonių. 

Tęsiame labai populiarią „Futboliuko“ festivalių seriją, 
pritraukiančią tūkstančius vaikų. 2018 metais šie festivaliai 
pritraukė per 2000 vaikų, o mums padedant buvo organizuotos 
įvairios šventės Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio, Velykų bei 
Kalėdų progomis. 

Asociacija, vykdydama UEFA Chartijos reikalavimus, prisijungė 
prie bendrosios Lietuvos futbolo informacinės sistemos COMET. 
Tiek LFF, tiek UEFA tikslas – suskaičiuoti nuolatos žaidžiančius 
futbolą bei visas veiklas vykdyti per vieną sistemą. Tikimės, jog 
dauguma projektų, kuriuos vykdo ne tik mūsų asociacija, bus 
rengiami per šią sistemą. Joje nuo 2018 metų rudens pradėti 
vykdyti didieji asociacijos projektai. Susiduriame su sudėtingesnės 
registracijos iššūkiu, kurį tikimės įveikti iki 2020 metų. 

Tarp ataskaitiniu laikotarpiu pasiektų rezultatų paminėtinas 
LFF kursas „Kitas požiūris“ (nuotoliniai 10 val. mokymai), 
pritraukęs daugiau nei 800 vartotojų ir išaugęs į LFF C licencijos 

Sergėjus SLYVA
Lietuvos masinio futbolo asociacijos prezidentas 

Ignas MARCINKEVIČIUS
Lietuvos masinio futbolo asociacijos direktorius  
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mokymus (nuotoliniai ir kontaktiniai 64 val. mokymai), naujai 
startuojantis sistemos COMET papildinys, skirtas visų futbolo tipų 
registracijoms.

Nuolat atnaujinama ir plečiama e. mokymų bei futbolo 
treniruočių paieškos sistema norintiems pradėti žaisti arba ugdyti 
vaikus – www.futbolotreniruotes.lt.

Inventoriumi aprūpinta daugiau nei 400 bendrojo lavinimo 
mokyklų ir 200 ikimokyklinio ugdymų įstaigų.

Projektai ir veikla

• Ilgalaikė LFF vaikų masinio užimtumo programa „Sugrąžinkime 
vaikus į stadionus“ (SVIS):

 Vaikų globos namų ir šeimynų turnyras „Pažink pasaulį futbolo 
aikštėje” (2018 m. – 29 komandos iš 20 įstaigų, 223 vaikai);

 Lietuvos mokyklų merginų salės futbolo žaidynės „LadyGolas“ 
(2017–2018 m. – 362 komandos, 2018–2019 m. – 220 
komandų);

 Lietuvos mokyklų berniukų salės futbolo žaidynės „MrGolas“ 
(2018–2019 m. – 239 komandos);

 Projektas ikimokyklinėms ugdymo įstaigoms „Futboliukas“ 
(2017–2018 m. – 22 įstaigos; 2018–2019 m. – 69 įstaigos).

• Masinio futbolo savaitė „UEFA Grassroots Week. Švęskime 
futbolą!“ – Inicijuotos šventės įvairiuose Lietuvos vietose, 
gausiausiai futbolą žaidė Respublikinės ikimokyklinio ugdymo 
kūno kultūros pedagogų asociacijos inicijuotame renginyje 
– 6194 vaikai ir 985 pedagogai bei tėveliai iš 59 ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų.

• LFF kursas „Kitas požiūris“ – užsiregistravo 800 klausytojų.
• LFF C licencijos 5 grupės (per 2017 ir 2018 m. – 160 baigusiųjų 

kursus).
• Iniciatyva „Futbolas visiems“. Futbolo projektai su neįgaliųjų 

ir socialinės atskirties grupėms atstovaujančiomis 
organizacijomis (festivaliai Vilniuje kartu su „Special Olympics“, 
„Močiutės už futbolą“ iniciatyva Lietuvos masinio futbolo 
asociacijos nario ir kt.).

• Edukacinis konkursas „5:0 vokiečių kalbos naudai“ (2018 m. – 
43 komandos).

• „Futboliuko“ festivaliai vaikams (per 1000 dalyvių).
• Žiemos festivalis „Futboliuko Kalėdos“ (Vilniuje, Kaune – apie 

1000 dalyvių). 
• Futbolotreniruotės.lt svetainė (paieška vaikų futbolo 

treniruotėms, nuotolinių mokymų platforma).
• Lietuvos benamių futbolo čempionatas Vilniuje (kartu su VšĮ 

„Liber continens“).
• Lietuvos senjorų (50+) pirmenybės (2018 m. – 16 komandų).
• Metodinė parama švietimo ir ugdymo įstaigoms.

Rezultatai ir naujovės

• Pirmosios Lietuvos mokyklų berniukų salės futbolo žaidynės 
„MrGolas“ pritraukė 239 komandas, kuriose dalyvauti galėjo tik 
nelankantys futbolo treniruočių.

• „Ypatingos treniruotės ypatingiems vaikams“. Specialiųjų 
poreikių vaikams skirti renginiai išsiplėtė – į renginius 
pritraukėme FK „Sūduva“, FK „Trakai“, FK „Vytis Futsal“, toliau 
vykdyta veikla su FK „Žalgiris“. 

• COMET sistemoje nuo 2018 metų rugsėjo iki gruodžio į 
projektus užsiregistravo per 4000 vaikų. Šis skaičius sparčiai 
auga ir 2019 metais. 

• Pradėtas aktyvesnis bendradarbiavimas su apskričių FF dėl 
masinio futbolo koordinatorių. 

 LFF kursas „Kitas požiūris“ (nuotoliniai 10 val. mokymai), išaugę 
į LFF C licencijos mokymus (nuotoliniai ir kontaktiniai 64 val. 
mokymai).

 E. mokymų ir futbolo treniruočių paieškos sistema norintiems 
pradėti žaisti arba ugdyti vaikus – www.futbolotreniruotes.lt.

 Daugiau nei 300 bendrojo lavinimo mokyklų ir 200 ikimokyklinio 
ugdymų įstaigų aprūpintos inventoriumi.

Artimiausi iššūkiai

 LFF „Grassroots“ sertifikato sukūrimas regionuose
 LFF ir „Special Olympics“ bendri mokymai dirbantiems su spec. 

poreikių ir negalią turinčiais žmonėmis
 „Futboliuko“ plėtra ir senojo projekto dalyvių įtraukimas
 Ypatingų futbolo treniruočių plėtra su FK 
 Lietuvos mokyklų žaidynių organizavimas – trys projektai 
 LFF C licencijos reorganizavimas į LFF D licenciją
 Tęsti projektų perkėlimą ir vykdymą per COMET sistemą
 „Homeless“ CUP plėtra į tris etapus
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Reikia pasidžiaugti, kad 2018 metai buvo ypač spalvingi ir 
svarbūs moterų futbolui – šalyje pirmą kartą vyko UEFA Europos 
merginų iki 17 metų futbolo čempionato finalinis turnyras, kuriame 
lietuvės galėjo išmėginti jėgas ir įgyti neįkainojamos patirties 
žaisdamos su stipriausiomis Senojo žemyno komandomis. Šio 
čempionato organizavimas ir pasiruošimas jam skatino visus 
pasitempti, labiau domėtis moterų futbolu, palaikyti ir jungtis 
prie moterų futbolo bendruomenės. Merginų futbolo akademijos 
atsiradimas Vilniuje suteikė galimybę perspektyviausioms 
žaidėjoms tobulėti, o atsakingus asmenis paskatino kruopščiau 
planuoti, skirti daugiau dėmesio bei investicijų į moterų futbolą.

LMFA savo ruožtu užtikrino sklandų varžybų organizavimą ir 
vykdymą. Tiek patys dalyviai, tiek susirinkę žiūrovai galėjo įvertinti 
pagerėjusią organizuojamų finalinių renginių kokybę.

Lietuvos moterų aukščiausioje lygoje dalyvavo 5 komandos. Į 
prizininkių trejetuką įsiveržė FK „Banga“ merginos, o lyderio poziciją 
ir toliau sėkmingai išsaugojo Šiaulių FK „Gintra-Universitetas“. 
Šiaulietės praėjusiame sezone padovanojo mums daug gražių 
pergalių tarptautinėje arenoje – pasiektas UEFA Čempionių lygos 
šešioliktfinalis, iškovota antra vieta Baltijos moterų futbolo lygoje, 
kurios finalo ketverto turnyras buvo surengtas Šiauliuose. 

2018 metais LMFA I lygoje išlaikėme rekordinį 15-os komandų 
skaičių. Įnirtingą čempionatą vainikavo puiki finalo ketverto 
šventė Jonavoje, sulaukusi gausaus žiūrovų būrio. Dalyvių bei 
rungtynių gausa galime pasidžiaugti ir įvairiuose mergaičių futbolo 
čempionatuose. Be to, daugybė masinių renginių ir dalyvių jose 
skaičius, didesnis merginų įtraukimas į Lietuvos vaikų ir jaunių 
futbolo asociacijos organizuojamas varžybas tik parodo, kad 
moterų futbolas Lietuvoje auga ir stiprėja.

2018 metais paaiškėjo, kad Lietuvos moterų nacionalinė futbolo 
rinktinė pirmą kartą istorijoje Europos moterų futbolo čempionato 
kovas pradės nuo grupių etapo. Tai labai svarbus pasiekimas ir 
didelis išbandymas, laukiantis mūsų visų 2019 metais.

Vis daugiau dėmesio skiriama ir moterų salės futbolui. Pirmą 
kartą istorijoje buvo suformuota Lietuvos nacionalinė moterų salės 
futbolo rinktinė, kuri debiutavo Europos čempionato pirmajame 
atrankos etape ir Prienuose iškovojo istorines lygiąsias su 
Slovakija. Bendradarbiaujant su Lietuvos salės futbolo asociacija 
jau 2019 metais buvo padaryta nemažai pakeitimų siekiant 
pagerinti Lietuvos moterų salės futbolo čempionato kokybę. 

Nemažai iššūkių ir pirmųjų kartų atnešę 2018-ieji skatino mus 
pačius tobulėti ir ieškoti naujų atradimų. Pradėjome kurti viziją 
apie Merginų elitinę lygą, kuria tikimės suteikti žaidėjoms galimybę 
tobulėti žaidžiant 11×11 formatu, būti labiau pasiruošusioms 
papildyti moterų futbolo klubus ir Lietuvos WU-15 ir WU-17 
rinktines. 

Toliau dirbame dėl čempionatų sistemos ir kokybės gerinimo, 
siekiame didesnės moterų futbolo sklaidos, jungiamės prie tokių 
pasaulinių kampanijų kaip #WePlayStrong ir esame pasiruošę 
priimti visus mūsų laukiančius naujus iššūkius. 

LIETUVOS MOTERŲ 
FUTBOLO ASOCIACIJA

Artūras Vitalijus KRUKIS
Lietuvos moterų futbolo asociacijos prezidentas 

Vilma ZURZĖ 
Lietuvos moterų futbolo asociacijos generalinė direktorė  

Varžybos

• 2018 m. Lietuvos moterų A lygos čempionatas – 5 komandos
• 2018 m. Lietuvos moterų I lygos pirmenybės – 15 komandų (po 

5 komandas Vakarų, Centro ir Rytų regionuose)
• 2018 m. Lietuvos moterų Žiemos turnyras (10x10) – 4 

komandos
• 2018 m. Lietuvos moterų salės futbolo čempionatas (5x5) – 12 

komandų
• Lietuvos mergaičių 5x5 futbolo čempionatai:
 2001 m. g. ir jaun. – 15 komandų
 2003 m. g. ir jaun. – 18 komandų
 2005 m. g. ir jaun. – 11 komandų
 2007 m. g. ir jaun. – 9 komandos
• Lietuvos mergaičių lauko futbolo čempionatai (8x8 ir 7x7):
 2001 m. g. ir jaun. – 12 komandų
 2003 m. g. ir jaun. – 10 komandų
 2005 m. g. ir jaun. – 11 komandų
 2007 m. g. ir jaun. – 5 komandos

Kiti projektai

• „LadyGolas“ – 362 komandos.
• Fondas „Moterys už futbolą“ – masiniai moterų futbolo 

renginiai regionuose.
• Nemažai mergaičių ir merginų dalyvauja įvairiuose kituose 

masinio futbolo projektuose (pvz., „Futboliukas“).
• Atsiranda vis daugiau galimybių merginos dalyvauti berniukų 

varžybose – Pradinukų lyga yra puikus to pavyzdys.
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Lietuvos	vyrų	salės	futbolo	rinktinė:
Kontrolinės rungtynės su Baltarusijos rinktine namuose:
 1 lygiosios, 1 pralaimėjimas
Kontrolinės rungtynės su Slovakijos rinktine svečiuose:
 2 pralaimėjimai
Kontrolinės rungtynės su Andoros rinktine svečiuose:
 1 pergalė, 1 pralaimėjimas
Kontrolinės rungtynės su Kirgizijos rinktine namuose: 
 2 pralaimėjimai

Lietuvos	moterų	salės	futbolo	rinktinė:
Kontrolinės rungtynės su Baltarusijos rinktine svečiuose:
 2 pralaimėjimai
„Futsal EURO 2019“ atranka:
 1 lygiosios, 1 pralaimėjimas

Lietuvos	jaunimo	vaikinų	salės	futbolo	rinktinė:
Kontrolinės rungtynės su Latvijos rinktine namuose:
 2 pralaimėjimai
„Under-19 Futsal EURO 2019“ atranka:
 1 pergalė, 2 pralaimėjimai

2018 metų „Stiklitos“ paplūdimio futbolo čempionato turai 
vyko Prienuose, Kupiškyje ir Nidoje. Organizuojant turus, visuose 
miestuose aktyviai prisideda vietos savivaldybės, bendruomenė. 
Prienuose ir Kupiškyje yra visus tarptautinius standartus 
atitinkančios stacionarios aikštės. Čempionate 8 komandos 
sužaidė 24 rungtynes, per kurias pelnė per 100 įvarčių. Šalies 
čempione tapo Vilniaus „Igol“ komanda. Antrą vietą užėmė 
Kupiškio „Narjanta“, o trečią – Vilniaus „Audra“. 2018 metų 
„Stiklitos“ paplūdimio futbolo taurės varžybų nugalėtoja tapo 
„Audra“.

2018 metų gegužės 26 – birželio 3 dienomis Portugalijoje 2017 
metų Lietuvos čempionas Vilniaus „Igol“ klubas dalyvavo Europos 
Čempionų lygos – „Euro Winners Cup 2018“ varžybose. Vilniečiai 
iškovojo 1 pergalę ir patyrė 2 pralaimėjimus.

SALĖS IR PAPLŪDIMIO 
FUTBOLO ASOCIACIJA

Kauno „Vyčio“ salės futbolininkai 2018 metais pasiekė 
istorinį rezultatą UEFA Čempionų lygos varžybose – pirmą kartą 
istorijoje pateko tarp 16-os pajėgiausių Europos komandų. „Vytis“ 
rugpjūtį triumfavo šių atrankos turnyre Jonavoje ir pateko tarp 
32 stipriausių Senojo žemyno ekipų. Pagrindinio Čempionų lygos 
etapo aštuntos grupės turnyre Slovakijoje spalio pradžioje „Vytis“ 
iškovojo visas tris pergales ir pelnė kelialapį į elitinį etapą, kuriame 
dalyvavo 16 komandų. Vienas iš keturių elitinio etapo turnyrų 
lapkritį vyko Alytuje.

Lietuvoje 2018 metais buvo surengta pirmąsyk organizuojamo 
Europos moterų salės futbolo čempionato atranka, kurioje dalyvavo 
ir pirmą kartą suformuota Lietuvos moterų salės futbolo rinktinė.

Naujai suburta Lietuvos jaunimo (U-19) salės futbolo rinktinė 
2019 metų sausio 22–25 dienomis kovojo debiutinėje 2019 metų 
Europos čempionato atrankoje. Preliminaraus atrankos etapo 
varžybose, kurios vyko Jonavos sporto arenoje, Lietuvos rinktinė 
susitiko su Graikijos, Juodkalnijos ir Andoros futbolininkais. 

 2020 metų FIFA salės futbolo čempionatas pirmą kartą 
istorijoje vyks Lietuvoje. Taip nusprendė 37 narių FIFA Taryba. 
Rugsėjo ir spalio mėnesiais įvyksiančiame turnyre dalyvaus 
septynios UEFA komandos (įskaitant Lietuvą), penkios AFC (Azijos) 
rinktinės, po keturias CONCACAF (Centrinės, Šiaurės Amerikos 
ir Karibų) bei CONMEBOL (Pietų Amerikos) rinktines, trys CAF 
(Afrikos) ekipos bei viena OFC (Okeanijos) rinktinė.

 
2018–2019 metų salės futbolo sezonas
 
A	lyga	(reguliarusis čempionatas): 9 klubai; 18 turų; 72 rungtynės
A	lyga	(atkrintamosios varžybos): 4 klubai; 10 rungtynių
LFF taurė: 22 klubai (9 – iš A lygos); 5 etapai; 21 rungtynės. 
Nugalėtojas FK „Vytis“
UEFA	Čempionų	lyga (preliminarus etapas): Lietuvos čempionas 
„Vytis“ Jonavoje susitiko su Anglijos, San Marino ir Olandijos 
čempionais; 3 pergalės; I vieta grupėje
UEFA	Čempionų	lyga (pagrindinis etapas): „Vytis“ Slovakijoje 
susitiko su Azerbaidžano, Slovakijos ir Maltos čempionais; 3 
pergalės; I vieta grupėje
UEFA	Čempionų	lyga (elitinis etapas): „Vytis“ Alytuje susitiko su 
Slovėnijos, Belgijos ir Ispanijos čempionais. 3 pralaimėjimai; IV 
vieta grupėje.

Vidmantas BUTKEVIČIUS 
Salės ir paplūdimio futbolo asociacijos prezidentas 

Remigijus DAUGĖLA
Salės ir paplūdimio futbolo asociacijos direktorius  
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2018 metai Lietuvos futbolo teisėjų asociacijai buvo stabilūs. 
Sezonas pradėtas gerai organizuotame ir tiek teorine, tiek praktine 
prasme labai stipriame seminare Turkijoje. Šio seminaro metu 
Lietuvos arbitrai teisėjavo Rusijos, Kazachstano, Baltarusijos, 
Ukrainos, Gruzijos ir kitų šalių aukščiausių lygų komandų 
rungtynėms. 

Per metus įvyko 3 seminarai, skirti LFF I lygos teisėjams, bei 4 
seminarai, skirti jauniems ir mažai patirties turintiems teisėjams. 
Savo rezultatus duoda LFTA talentų bei UEFA CORE programos. 
Jose dalyvavę teisėjai sėkmingai debiutavo LFF aukščiausioje lygoje. 

LIETUVOS FUTBOLO TEISĖJŲ 
ASOCIACIJA

Pasaulyje smarkiai įsibėgėjant VAR (Video Assistant Referee) 
sistemai Lietuvos teisėjas Gediminas Mažeika bei asistentai 
Vytautas Šimkus ir Vytenis Kazlauskas pradėjo VAR licencijos 
kursus. Pabaigę juos, mūsų šalies teisėjai galės būti skiriami VAR 
teisėjų pareigoms įvairaus lygmens čempionatuose. 

2018 metais gerus teisėjo darbo rezultatus demonstruojantys ir 
vis didesnį UEFA bei FIFA pasitikėjimą įgaunantys FIFA kategorijos 
teisėjai Gediminas Mažeika, Donatas Rumšas ir Manfredas 
Lukjančukas buvo paskirti vadovauti atsakingoms UEFA Čempionų 
lygos bei Europos lygos rungtynėms. Nuo 2018 metų salės futbolo 
(futsal) FIFA kategorija suteikta teisėjui Mantui Pomeckiui. Nuo 
vyrų neatsilieka ir moterys – FIFA kategorijos teisėjos Justina 
Lavrenovaitė-Perez, Jurgita Mačikunytė bei Rasa Imanalijeva. UEFA 
licenciją turintys inspektorius Paulius Malžinskas ir inspektorė Aušra 
Kancė taip pat buvo paskirti vertinti teisėjų darbą keleriose labai 
atsakingose UEFA Čempionų lygios bei Europos lygos rungtynėse. 

Sergėjus SLIVA
Lietuvos futbolo teisėjų asociacijos prezidentas 

Gercas ŽAKAS 
Lietuvos futbolo teisėjų asociacijos direktorius 

FUTBOLO TECHNINIO 
VYSTYMO ASOCIACIJA

2018 metais išleistos devintosios UEFA A ir B licencijų kursų 
dalyvių laidos. Taip pat prasidėjo dešimtieji UEFA B licencijos kursai. 

Bendradarbiaujant su FIFA vykdyti penkių dienų trukmės FIFA 
FORWARD praktiniai-teoriniai kursai. Jie vyko penkis kartus ir 
sulaukė daug teigiamų įvertinimų, skatinančių rengti dar daugiau 
tokio pobūdžio mokymų. Vienas didesnių iššūkių buvo pritaikyti 
kursų vedimo būdą „Reality Based Learning“. Koreguotas kursų 
vedimo formatas pasitelkus interaktyvų būdą, teikiant daugiau 
dėmesio studentams, kai šie ne tik klauso ir gauna informaciją, bet 
patys interaktyviai pagal gautas užduotis atsakinėja, pristatinėja bei 
moko kolegas. Prie praktinės kursų dalies prisidėjo mini seminarų 
vykdymas. Tai – „Reality Based Learning“ ir interaktyvaus mokymo 
užduotis, kurios metu studentų grupė suskirstoma į mažesnes 
grupes ir prie jų priskirti mentoriai. Tokiu būdu vykdant šio tipo 
seminarus yra pasitelkiama savianalizė ir teikiamos užduotys, 
verčiančios taikytis prie esamų praktinių klausimų.

2018 metų veikla
UEFA	futbolo	trenerių	kvalifikacijos	kursai:
• UEFA PRO (3-ioji laida) 2018 10 01 – 2020 06 19 
 440 valandų (13 modulių + atsiskaitymai/mini seminarai)
 Kursus pradėjo 14 studentų
 2018 m. spalio 1 d. – įvadinė sesija
 2018 m. spalio 21–25 d. – UEFA Studentų mainų programa 

Nione (Šveicarija)
 2019 m. vasario 4–7 d. – teorinės ir praktinės sesijos Kaune
• UEFA A (9-oji laida) 2017 01 28 – 2019 01 31 
 Kursus pradėjo ir baigė 21 studentas
• UEFA B (10-oji laida) 2018 01 31 – 2019 05 16
 Kursus pradėjo 30 studentų, o tęsia – 28
 Naujovė – mini seminarų vykdymas „Reality Based Learining“ 

principu

Nerijus DUNAUSKAS
Futbolo techninio vystymo asociacijos prezidentas 

Šarūnas BIČIUŠAS
Futbolo techninio vystymo asociacijos direktorius 

Studentai suskirstyti į 6 grupes 
6 mentoriai – Svajūnas Česnulis, Rimantas Skersys, Rimas 
Kazakevičius, Henrikas Grigas, Andrius Skerla, Rimvydas 
Kochanauskas
2 tutoriai – Raimondas Statkevičius, Vytautas Jančiauskas
FIFA kursai:

• FIFA YOUTH trenerių kursai 2018 06 11–18
 Instruktorius – Sergej Aleinikov (Baltarusija/Italija), 29 dalyviai
• FIFA ELITE REFEREEING kursai 2018 07 20-25 
 Instruktorius – Valentin Ivanov (Rusija), 31 dalyvis
• FIFA WOMEN‘S COACHING trenerių kursai 2018 08 20–24
 Instruktorė – Marta Tejedor Munuera (Ispanija), 30 dalyvių
• FIFA FUTSAL COACHING trenerių kursai 2018 09 17–21 
 Instruktorius – Mico Martič (Kroatija), 30 dalyvių
• FIFA GK COACHING trenerių kursai 2018 12 03–07 
Instruktorius – Lutz Pfannenstiel (Vokietija), 24 dalyviai

UEFA	„Study	Group“	programa
Instruktorių mokymai „Reality based learning“ 2018 04 16–19, 
Danija
Instruktorių mokymai „Fitness for football“ 2018 10 25–29, 
Turkija
Instruktorių mokymai „Coach education“ 2018 12 03-06, Belgija
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2018 metais buvo vykdomos jaunųjų futbolininkų atrankos į 
Kauno futbolo akademiją, po kurių buvo suformuota NFA 2005 
grupė. 

Nuo 2018-ųjų rugsėjo 1-osios Kauno futbolo akademijos 
vykdomoje LFF jaunimo rinktinių rengimo programoje dalyvauja 
dvi grupės: NFA 2004 (21 futbolininkas) ir NFA 2005 (20).

VšĮ „Kauno futbolo akademija“ yra futbolininkų rengimo 
įstaiga, kurios tikslas – aukšto meistriškumo futbolo žaidėjų 
auginimas ir pamainos Lietuvos rinktinėms rengimas. 2018 
metais Akademija pratęsė unikalios neformaliojo vaikų švietimo 
programos „Pažink save ir pažinsi pasaulį“ vykdymą. Ši programa 
yra orientuota į psichologinį švietimą ir psichologinio pasirengimo 
treniruotėms bei varžyboms ugdymą. Tai – popamokinė veikla, 
kurios metu skatinamas sportininkų kūrybiškumas, savęs 
pažinimas, motyvacija, pasitikėjimas savo gabumais.

18

NACIONALINĖ FUTBOLO 
AKADEMIJA

Siekiant užtikrinti kompleksiškumą, t. y. pasiekti kokybiško 
fizinio, funkcinio ir psichologinio parengtumo sąveikos, Akademija 
2018 metais pradėjo projekto „VšĮ Kauno futbolo akademijos 
veiklos efektyvumo didinimas“ įgyvendinimą. Siekiama 
modernizuoti Akademijos ugdymo aplinką, įsigyjant šiuolaikines 
priemones bei įrangą, ir taip padidinti ugdymosi kokybę bei 
ugdytiniams sudaryti didesnes galimybes aktyviai įsitraukti į 
mokymosi procesą. Projekte numatytas sportininkų judėjimo 
ir fiziologinių rodiklių registravimo įrangos bei ekscentrinių ir 
koncentrinių įrenginių įsigijimas.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos 
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9-ojo prioriteto 
„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo 
didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.1.3-CPVA-K-723 
„Nevalstybinių neformaliojo vaikų švietimo erdvių, valstybinių ir 
nevalstybinių mokyklų modernizavimas“.

LFF veiklos ataskaita 2018 metais

Henrikas GRIGAS 
Nacionalinės futbolo akademijos direktorius 
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LIETUVOS STUDENTŲ
FUTBOLO LYGA

Tradiciškai jau 20 metų Lietuvos studentų futbolo lyga (LSFL) 
tarp Lietuvos akademinės bendruomenės narių vykdo trijų futbolo 
krypčių varžybas: tradicinio futbolo (11×11), salės futbolo (5×5) 
ir mažojo futbolo (8×8). Jau ketveri metai iš eilės salės futbolo 
varžybose dalyvauja ir studentės – VDU/ŠA, VU, KTU, LSU ir VDU 
komandos. Išlaikant tęstinumo principą, taip pat šiose varžybose 
rungtyniauja 16–19 metų moksleivės.

Pats didžiausias 2018 metų Lygos iššūkis bei įvykis – po 30 
metų pertraukos pagaliau suformuota Lietuvos studentų futbolo 
rinktinė. 

Ji dalyvavo tarptautiniame „Karpatų platybės“ taurės turnyre 
Ivano Frankovske (Ukraina). Mūsų studentai keturių komandų 
varžybose iškovojo antrą vietą. Rinktinei atstovavo devynių 
aukštųjų mokyklų futbolininkai: VGTU – R. Grižas, A. Čivilis, 
A. Lukša, V. Kondratovič, ŠU – A. Mika, E. Pilypas, KU – S. 
Rakauskas, A. Bačianskas, A. Skurdelis, KTU – V. Kavaliauskas, 
A. Miklovis, E. Mickevičius, LSU – J. Ulberkis, LEU – T. Bielickas, 
J. Janušonis, VU – G. Lansbergas, L. Rimkus, A. Valvonis, ASU 
– E. Gintalas, VDU – M. Turskis. Komandai vadovavo treneriai-
dėstytojai: R. Turskis (VU), G. Grigonis (KTU), D. Gražulis (LEU).
Pavyko įgyvendinti visus 2018 metų plane numatytus projektus:

1. Surengtas LSFL tradicinio futbolo čempionatas (11×11), 
kuriame dalyvavo aštuoni universitetai: ASU, KTU, LSU, VDU, 
ŠU, LEU, VU, VGTU. Dėl vykdomos Lietuvos aukštųjų mokyklų 
reformos antrajame čempionato rate savo dalyvavimą 
varžybose sustabdė ASU komanda.

2. Salės futbolo varžybų finalinis etapas Kauno sporto halėje 
buvo skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui 
paminėti. Renginį papuošė VDU sportinių šokių kolektyvo bei 
dainų ir šokių ansamblio „Žilvitis“ pasirodymai.

3. Sėkmingai surengtos mažojo futbolo (8×8) varžybos futbolo 
patriarcho, Lygos garbės prezidento Povilo Grigonio taurei 
laimėti. Turnyras buvo skirtas Kovo 11-ajai – Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.

4. Didelis iššūkis buvo 2018 metų gruodžio 4–5 dienomis 
surengti tarptautinį futbolo turnyrą LSFL taurei laimėti. 
Dalyvauti turnyre buvo kviečiamos studentų rinktinės iš 
Azerbaidžano, Baltarusijos, Lenkijos, Rusijos ir Ukrainos. Į 
turnyrą atvyko tik Rusijos atstovai – Kaliningrado inžinierinio 
technikos universiteto komanda. Su ja Lietuvos rinktinė 
sužaidė dvejas rungtynes.

Lietuvos studentų rinktinė 2018 metais iš ketverių tarptautinių 
rungtynių laimėjo dvejas. Šių susitikimų tikslas buvo tinkamai 
pasirengti 2019 metų pasaulinėms studentų žaidynėms – 
universiadai Neapolyje (Italija). Deja, dėl Lietuvoje nesibaigiančių 
švietimo ir sporto sistemos pertvarkų bei kitų priežasčių šios 
idėjos teko atsisakyti. 

Ir toliau planuojame Lietuvos studentų futbolo rinktinę rengti 
pasaulio ir Europos studentų čempionatams. Sieksime, kad mūsų 
šalies akademinės bendruomenės futbolininkai greičiau tobulėtų 
ir galėtų sudaryti rimtą konkurenciją kandidatams į Lietuvos 
nacionalinę futbolo rinktinę.

LFF veiklos ataskaita 2018 metais

Artūras Vitalijus KRUKIS 
Lietuvos studentų futbolo lygos prezidentas

Vytas JANČIAUSKAS
Lietuvos studentų futbolo lygos direktorius 
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LIETUVOS FUTBOLO ŽAIDĖJŲ 
SĄJUNGA

2018 metais Lietuvos futbolo žaidėjų sąjungos (LFŽS) veiklos 
kryptys išliko tokios pat, kaip ir ankstesniais metais:

1. LFŽS narių švietimas ir pagalba iškilus poreikiams;
2. Nemokamos juridinės konsultacijos ir narių atstovavimas 

įvairiose instancijose, neviršijant įgaliojimų, nustatytų LFŽS 
įstatuose;

3. Medicininių paslaugų teikimas LFŽS nariams ir kitiems 
sportuojantiems asmenims.

2018 metais LFŽS narių skaičius išaugo iki 35. 
Buvo suplanuotas paskaitų ciklas, dalyvaujant „Saller“ bendrovės 

savininkui ir įkūrėjui Richardui Salleriui. Jis turėjo pasidalyti 
įžvalgomis ir ilgamete patirtimi, kuriant vaikų ir jaunimo vystymosi 
programą per futbolo prizmę. Šioje programoje daug dėmesio 
skiriama ne tik jaunimo ugdymui, bet ir nustatoma tėvų pozicija 
trenerių ir kitų aplinkinių atžvilgiu. Tačiau dėl finansinių sunkumų 
paskaitų ciklas nukeltas į 2019 metus. 

Visi LFŽS nariai, kurie kreipėsi į sąjungą, gavo atsakymus 
ir patarimus juridiniais klausimais. Nuolat raginame sąjungos 
narius prieš sudarant darbo sutartis kreiptis į mūsų teisininką, 
bet kreipimosi sulaukiame tik tada, kai iškyla nesklandumų 
norint nutraukti arba apeiti jau pasirašytus dokumentus. Tokia 
situacija tęsiasi jau daug metų. Sąjungai trūksta glaudesnio 
bendradarbiavimo su A lyga ir futbolo klubais.

Tęsiame bendradarbiavimą su „Zimmer“ medicininių sistemų 
įmone iš Vokietijos. Per 2018 metus padėjome tvirtus pagrindus 
ieškodami rėmėjų Vilniuje kuriamam medicininiam reabilitacijos 
centrui. Jį planuojama atidaryti 2019 metų vasarą.

2018 metais sąjunga taip pat tęsė bendradarbiavimą su 
Vokietijos futbolo žaidėjų sąjunga ir užmezgė ryšius su Ukrainos 
futbolininkų profesine sąjunga. Mūsų organizacija glaudžiai 
bendradarbiauja su Nyderlandų futbolo žaidėjų sąjunga.

Sąjunga prisidėjo prie Lietuvos futbolo federacijos, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, 
Vidaus reikalų ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo bei Finansų 
ministerijų, kriminalinės policijos, taip pat savivaldos ir sporto 
organizacijų bendradarbiavimo platformos.

Sąjunga atstovavo LFF įvairiose institucijose ir organizacijose 
– Seime, Vyriausybėje, Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete, 
Kūno kultūros ir sporto departamente bei Lietuvos sporto federacijų 
sąjungoje, dalyvavo ir gynė oficialią LFF poziciją įvairiuose futbolo 
bendruomenės susitikimuose.

Gintautas ŽEMAITIS 
Lietuvos futbolo žaidėjų sąjungos prezidentas

Robertas TAUTKUS
Lietuvos futbolo žaidėjų sąjungos direktorius 
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Eil. 
Nr. Straipsniai Ataskaitinis 

laikotarpis
	Praėjęs	ataskaitinis	

laikotarpis 
I. PAJAMOS  10955812  8885259 
1. Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes  3621832  3553882 
2. Finansavimo pajamos  7220060  4736023 

2.1. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo 
pajamos  110309  54800 

2.2. Kitos finansavimo pajamos  7109751  4681223 
3. Kitos pajamos  113920  595354 
II. SĄNAUDOS  10937403  8708982 
1. Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina  4970001  3766674 
2. Kitos sąnaudos  183648  60030 
3. Veiklos sąnaudos  5783754  4882278 

3.1. Pardavimo  1423149  149849 
3.2. Darbuotojų išlaikymo  460862  1445007 
3.3. Nusidėvėjimo (amortizacijos)  434969  412860 
3.4. Patalpų išlaikymo  42297  61058 
3.5. Ryšių  79838  100261 
3.6. Transporto išlaikymo  85742  87823 
3.7. Turto vertės sumažėjimo
3.8. Kitos veiklos  1571147  2220771 
3.9. Suteiktos labdaros, paramos  704368  382865 

3.10. Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo  981382  21784 

III. VEIKLOS	REZULTATAS	PRIEŠ	APMOKESTINIMĄ  18409  176277 
IV. PELNO MOKESTIS
V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS  18409  176277 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

 

 
TURTAS  Ataskaitinis 

laikotarpis 
	Praėjęs	ataskaitinis	

laikotarpis 

A. ILGALAIKIS TURTAS  4932611  5145767 
I. NEMATERIALUSIS TURTAS  165475  230339 
1. Patentai, licencijos       
2. Programinė įranga  151384  29956 
3. Kitas nematerialus turtas  14091  200383 
II. MATERIALUSIS TURTAS  1147783  1295295 
1. Žemė  
2. Pastatai ir statiniai  207002  285213 
3. Mašinos ir įrengimai
4. Transporto priemonės  23014  29541 
5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai  915682  977128 
6. Nebaigta statyba  2085  3413 
7. Kitas  materialusis turtas
III. FINANSINIS TURTAS  3619353  3620133 
1. Po vienerių metų gautinos sumos  90796  234176 
2. Kitas finansinis turtas  3528557  3385957 
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TURTAS  Ataskaitinis 

laikotarpis 
	Praėjęs	ataskaitinis	

laikotarpis 

B. TRUMPALAIKIS TURTAS  3606548  3169802 

I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS 
VYKDYTI SUTARTYS  1167480  903431 

1. Atsargos   279676  87828 
2. Išankstiniai apmokėjimai  887804  815603 
3. Nebaigtos vykdyti sutartys
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS  1740308  1323657 
1. Pirkėjų įsiskolinimas  506502  398737 
2. Kitos gautinos sumos  1233806  924920 
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS  -    -   
1. Trumpalaikės investicijos       
2. Terminuoti indėliai
3. Kitas trumpalaikis turtas
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI  698760  942714 
 TURTAS, IŠ VISO  8539159  8315569 

 
 

 

 
NUOSAVAS	KAPITALAS	IR	ĮSIPAREIGOJIMAI Ataskaitinis  

laikotarpis 
Praėjęs	ataskaitinis	

laikotarpis 

C. NUOSAVAS KAPITALAS  (2569455)  (2587864)
I. KAPITALAS  
II. PERKAINOJIMO REZERVAS
III. KITI REZERVAI
IV. VEIKLOS REZULTATAS  (2569455)  (2587864)
1. Ataskaitinių metų veiklos rezultatas  18409  176277 
2. Ankstesnių metų veiklos rezultatas  (2587864)  (2764141)
D. FINANSAVIMAS  6510847  6793179 
1. Dotacija   1464212  1488226 
2. Tiksliniai įnašai  4334357  5294953 
2.1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 
2.2. Kiti tiksliniai įnašai  4334357  5294953 
3. Nario mokesčiai  1900 
4. Kitas finansavimas  710378  10000 
E. MOKĖTINOS	SUMOS	IR	ĮSIPAREIGOJIMAI  4597767  4110254 
I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI  1824156  28813 
1. Finansinės skolos  1812056  16713 
2. Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai  12100  12100 
II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI  2773611  4081441 
1. Ilgalaikių skolų  einamųjų metų dalis  100000  504534 
2. Finansinės skolos  5039  1391658 
3. Skolos tiekėjams  1180292  749736 
4. Gauti išankstiniai apmokėjimai  8395  1002439 
5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai  230890  241351 
6. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  1248995  191723 

 NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO  8539159  8315569 
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1. Tomas	Danilevičius 
 LFF prezidentas
2. Mindaugas	Bondauskis
 Telšių AFF prezidentas
3. Vidmantas	Butkevičius 
 I viceprezidentas, salės f. asoc. prezidentas
4. Darius	Butkus 
 Panevėžio AFF prezidentas
5. Žydrūnas	Buzas 
 Marijampolės AFF prezidentas
6. Nemunas	Dagilis
 Utenos AFF prezidentas
7. Gediminas	Daukšys 
 III viceprezidentas, Alytaus AFF prezidentas
8. Nerijus	Dunauskas
 Techninio vystymo asoc. prezidentas
9. Artūras	Vitalijus	Krukis 
 Moterų f. asoc. prezidentas 
10. Paulius	Malžinskas 
 Vilniaus RFS prezidentas
11. Gintautas Mirauskas 
 Šiaulių AFF prezidentas
12. Vidmantas	Murauskas 
 Klubų asociacijos A lyga prezidentas
13. Romas	Pikčilingis 
 Kauno AFF prezidentas
14. Arūnas	Pukelis
 Tauragės AFF prezidentas
15. Ingrida	Siliūnienė
 išrinkta LFF narių
16. Sergejus Sliva
 Teisėjų asoc. prezidentas
17. Sergejus	Slyva 
 Masinio f. asoc. prezidentas
18. Vytautas	Vaškūnas 
 Vaikų ir jaunių f. asoc. prezidentas
19. Gintautas	Žemaitis
 Futbolo žaidėjų sąjungos prezidentas
20. Rimantas	Žvingilas
 Klaipėdos AFF prezidentas

LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJOS 
VYKDOMASIS KOMITETAS:
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