
 

 

      2019-07-29,  

Vilnius 

Lietuvos Respublikos Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisijai  

Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios grupės „Už Lietuvos futbolo ateitį“ nariams 

 

 

DĖL BENDRADARBIAVIMO RUOŠIANTIS FIFA PASAULIO SALĖS FUTBOLO 

ČEMPIONATUI 

 

Gerbiamieji,  

Šiuo raštu informuojame Jus jog, rengiantis Pasaulio FIFA salės futbolo čempionatui 

Lietuvoje bendarbiaujama tiek su Lietuvos Respublikos Vyriausybe tiek su Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija. Pateikiame Jums pagrindinius susitikimus ir posėdžius chronologine tvarka:   

 2019 m. kovo 15 d., vyko pasitarimas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje 

(ŠMSM) dėl pasirengimo Pasaulio futbolo čempionatui Lietuvoje 2020 m. Pasitarime 

dalyvavo Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Panevėžio miestų sporto skyrių atstovai, ŠMSM 

ir LFF atstovai.  

 2019 m. balandžio 3 d. Lietuvos Respubiklos Vyriausybėje vyko pirmasis išplėstinis 

pasitarimas kuriame dalyvavo LRV kancleris, ministerijų ir savivaldynių atstovai.   

 2019 m. gegužės 23 d. LRV kancerio rezoliucijos pagrindu Švietimo mokslo ir sporto 

ministras sudarė darbo grupę pasirengimui Lietuvoje 2020 m. vyksiančiam pasaulio 

salės futbolo čempionatui  koordinuoti; 

 2019 m. birželio 6 d. vyko Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbo grupės 

posėdis kurio metu buvo pristatyti esminiai bei einamieji klausimai dėl pasiruošimo ir 

darbų eigos. Sekantis darbo grupės posėdis bus šaukiamas rugpjūčio mėn kai FIFA 

apsispręs dėl čempionato miestų skaičiaus.   

 

Šiuo metu po dviejų kontrolinių Pasaulio futbolo federacijų asociacijos (FIFA) vizitų 

derinamos galimybės rengti čempionatą 3 ar 5 miestuose, aiškinamasi dėl sąlygų apgyvendinimui 

atitikimo, naujų viešbučių atidarymo galimybės miestuose, transporto, apsaugos ir kt. klausimai.  

Primygtinai pabrėžiame, jog pagal sutartį su FIFA, Lietuvos futbolo federacija nėra 

čempionato organizatorė, o tik vykdytoja. Visi atsiskaitymai susiję su didele dalimi renginio 

biudžeto bus vykdomi tiesiogiai tarp FIFA ir paslaugų teikėjų. T.y. FIFA tiesiogiai apmokės už 



 

 

apgyvendinimo, keliavimo, dopingo kontrolės, tiesioginių TV transliacijų ir kt. paslaugas. Kitoms 

paslaugoms apmokėti (darbo užmokesčio, apsaugos, marketingo, maitinimo ir kt.) FIFA skirs 

tikslines lėšas, kurios bus pervedamos į atskirą LFF atidarytą čempionato sąskaitą. Lėšų 

panaudojimą tiesiogiai stebi FIFA, vykdo nuolatinę kontrolę bei vykdys čempionato auditą.  

Prie čempionato rengimo, pagal sutartį su FIFA, turi prisidėti renginį priimanti 

valstybė – Vyriausybės, ministerijų ar savivaldos lygmenyje. Tai reiškia jog Lietuva prisideda prie 

renginio iš savo pusės užtikrindama sportinę infrastruktūrą (salių remontas, nuoma), sportinį 

inventorių (specialus salės futblo parketas) ir prisidėjimą apsauga (valstybinio lygmens policijos 

eskortai – dėl saugumo). Šiai daliai užtikrinti (apie 30 proc.) LFF siekdama visiško skaidrumo, bei 

nepagrįstų, vienašališkų ir pastovių kaltinimų gali nevykdyti jokių finansinių operacijų. Tokiu atveju 

LFF vykdydama visas sutarties tarp LFF ir LRV (2016 m.) sąlygas, užtikrintų tinkamą pasiruošimą 

renginiui, o Vyriausybės, Seimo ar Ministerijos prašytume pasiūlyti – rasti mechanizmą kaip 

valstybės renginiui skirtomis lėšomis tiesiogiai apmokėti išlaidas susijusias su sporto infrastruktūra.  

Esame pasirengę priimti visus Jūsų pasiūlymus ir juos vykdyti, siekdami  atsakingai ir 

tinkamai pasirengti ir pravesti Pasaulio salės futbolo čempionatą mūsų šalyje.  

Dėkojame už bendradarbiavimą.  

 

Pagarbiai 

Edgaras Stankevičius  

Generalinis sekretorius 
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