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Apimtis
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• Duomenys rinkti iš didžiausiųjų ilgalaikių paskutinių 4 metų projektų, kurie
nėra vienos dienos renginiai, jų veikla skatina tęstinumą, įsitraukimą.
Statistinei analizei naudojami projektai skirti ikimokyklinėms ir bendrojo
ugdymo įstaigoms:

✓ Ikimokyklinių įstaigų projektas „Futboliukas“ (5 sezonai):

2016 m. (ribotas dalyvių skaičius - negalėjo dalyvauti pakartotinai),

2016/17 m.; 2017/18 m;

2018/19 m; (ribotas dalyvių skaičius);

2019/20 m.

✓Mokyklų merginų futsal žaidynės „LadyGolas“ (5 sezonai):

2016 m. (ribotas dalyvių skaičius – vienoje amžiaus grupėje maksimaliai 2 komandos iš vienos
įstaigos);

2017 m.; 2018 m.; 2018/19 m.; 2019/20 m.

✓Mokyklų futbolo žaidynės „Golas“ (4 sezonai):

2016 m., 2018/19 m. (ribotas dalyvių skaičius – vienoje amžiaus grupėje maksimaliai 2 komandos
iš vienos įstaigos);

2017 m.; 2019 m.

✓ Mokyklų vaikinų futsal žaidynės „MrGolas“ (2 sezonai):

2018/19 m. (ribotas dalyvių skaičius – vienoje amžiaus grupėje maksimaliai 2 komandos iš vienos
įstaigos);

2019 m.



2016-20 m. darželių arba mokyklų projekte
dalyvavusios įstaigos pagal apskritį
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Alytaus; 60

Kauno; 114

Klaipėdos; 66

Marijampolės; 68

Panevėžio; 65
Šiaulių; 97

Tauragės; 37

Telšių; 47

Utenos; 48

Vilniaus; 128

UNIKALIŲ ĮSTAIGŲ-DALYVIŲ SKAIČIUS
2016-2020: 730



2016-20 m. mokyklų projektuose dalyvavę vaikai
pagal apskritį (Golas, Ladygolas, MrGolas)
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Alytaus; 4946

Kauno; 4262

Klaipėdos; 2828

Marijampolės; 
3290

Panevėžio; 4466

Šiaulių; 5133

Tauragės; 2322

Telšių; 2345

Utenos; 2496

Vilniaus; 4879

BENDRAS DALYVIŲ SKAIČIUS: 36987



2016-20 m. „Futboliuko“ projekte dalyvavę
Ikimokyklinių įstaigų vaikai pagal apskritį
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Alytaus; 663

Kauno; 4541

Klaipėdos; 1190Marijampolės; 696
Panevėžio; 371

Šiaulių; 1376

Tauragės; 599

Telšių; 405

Utenos; 410

Vilniaus; 2556

BENDRAS DALYVIŲ SKAIČIUS: 12807



2016-20 m. „Golas“ žaidynėse dalyvavę
vaikai pagal lytis ir amžiaus grupes
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U13 Mergaitės; 
2384

U15/U16/U17 
Mergaitės; 3311

U13 Berniukai; 
5821

U15/U16/U17 
Berniukai; 7993

GOLAS 2016 IR GOLAS 2017 - U13, U16;
GOLAS 2019 - U13, U15, U17.



2016-20 m. mokyklų projektuose dalyvavę
vaikai pagal lytis
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Berniukai / 
Vaikinai; 17988Mergaitės / 

Merginos; 18989

BENDRAS DALYVIŲ SKAIČIUS: 36987



Santykinis dalyvavimas masinio futbolo 
projektuose pagal apskritis 
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Apskritis Procentinė dalyvių 

išraiška nuo bendro 

ikimokyklinių įstaigų 

skaičiaus

Procentinė dalyvių 

išraiška nuo bendro 

mokyklų skaičiaus

Alytaus 67% (12/18) 89% (48/54)

Kauno 26% (41/160) 38% (73/194)

Klaipėdos 17% (15/87) 45% (51/113)

Marijampolės 39% (9/23) 76% (59/78)

Panevėžio 14% (7/50) 60% (58/97)

Šiaulių 27% (18/67) 66% (79/120)

Tauragės 50% (3/6) 67% (34/51)

Telšių 22% (7/32) 61% (40/66)

Utenos 47% (8/17) 75% (40/53)

Vilniaus 13% (35/278) 31% (93/299)

Bendras vidurkis 21% (155/738) 51% (575/1125)



2016-20 m. bent viename ilgalaikiame projekte
dalyvavusių ikimokyklinių įstaigų skaičius pagal
apskritis
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2016-20 m. bent viename ilgalaikiame projekte
dalyvavusių mokyklų skaičius pagal apskritis
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2016-20 m. bent viename projekte (mokyklos ir
ikimokyklinės įstaigos) dalyvavusių įstaigų skaičius
pagal apskritis
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Zarasų ir Ignalinos 

rajonų duomenys 

nepateikiami, nes 

ikimokyklinis ugdymas

vykdomas bendrojo 

ugdymo mokyklų 

ikimokyklinėse grupėse.



Didžiausio aktyvumo pagal savivaldybes 
(2016 – 2020 m.) apžvalga
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➢Aktyviausios rajonų savivaldybės: 

Beveik visos rajono įstaigos dalyvavo masinio futbolo projektuose:

• Šilalės r. sav. (11 iš 12 mokyklų ir 1 ikimokyklinio ugdymo įstaiga), 

• Utenos r. sav. (visos 15 mokyklų ir 4 iš 6 ikimokyklinių įstaigų), 

• Kalvarijos r. sav. (7 iš 7 mokyklų, 1 ikimokyklinė įstaiga).

➢100% mokyklų dalyvavimas: 

• Masinio futbolo projektuose dalyvavo visos Alytaus rajono, Marijampolės, 
Neringos, Rietavo, Visagino savivaldybių mokyklos.

➢Aktyviausios miestų savivaldybės: 

• 80% Panevėžio m. sav. mokyklų dalyvavo masinio futbolo projektuose.

• 30% Kauno m. sav. ikimokyklinio ugdymo įstaigų dalyvavo masinio futbolo 
projektuose.



Mažiausio aktyvumo pagal savivaldybes 
(2016 – 2020 m.) apžvalga
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• Neaktyvi savivaldybė: Skuodo r. sav. nė viena iš 8 bendrojo ugdymo ir 3 
ikimokyklinių ugdymo įstaigų 2016-2020 m. nedalyvavo projektuose. 

• Darželių neaktyvumas: ikimokyklinių įstaigų projektuose 2016-2020 m. 
nedalyvavo nei viena įstaiga iš Šakių, Rokiškio, Kupiškio, Akmenės, 
Elektrėnų, Širvintų, Birštono, Neringos, Rietavo ir Pagėgių savivaldybių.

➢Mažas aktyvumas:

• Kaišiadorių r. sav. tik 2 iš 14 bendrojo ugdymo ir 1 iš 7 ikimokyklinių 
ugdymo įstaigų dalyvavo projektuose.

• Kauno r. sav. ir Panevėžio m. sav. tik 1 iš 30 ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
dalyvavo projektuose. 

• Mažeikių r. sav. tik 1 iš 14 įstaigų dalyvavo ikimokyklinio ugdymo 
projektuose.



Didžiausių 5 miestų savivaldybės: 
dalyvavimas masinio fut. projektuose 2016-20 m. 
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2016 – 2020 m. aktyviausiai masinio futbolo 
projektuose dalyvavusios mokyklos (1)
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Mokyklos, dalyvavusios projektuose 10 kartų Apskritis

Alytaus šv. Benedikto gimnazija Alytaus

Leipalingio progimnazija (Druskininkų sav.) Alytaus

Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras Kauno

Vilkijos gimnazija (Kauno r. sav.) Kauno

Akademijos gimnazija (Kėdainių r. sav.) Kauno

Dotnuvos pagrindinė mokykla (Kėdainių r. sav.) Kauno

Dovilų pagrindinė mokykla (Klaipėdos r. sav.) Klaipėdos

Bartninkų J. Basanavičiaus mokykla-df. centras (Vilkaviškio r. sav.) Marijampolės

Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras (Vilkaviškio r. sav.) Marijampolės

Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija (Panevėžio r. sav.) Panevėžio

Ramygalos gimnazija (Panevėžio r. sav.) Panevėžio

Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija Panevėžio

Panevėžio „Vyturio“ progimnazija Panevėžio



2016 – 2020 m. aktyviausiai masinio futbolo 
projektuose dalyvavusios mokyklos (2)
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Mokyklos, dalyvavusios projektuose 10 kartų Apskritis

Juodupės gimnazija (Rokiškio r. sav.) Panevėžio

Gasčiūnų pagrindinė mokykla (Joniškio r. sav.) Šiaulių

Skaistgirio gimnazija  (Joniškio r. sav.) Šiaulių

Kairių pagrindinė mokykla (Šiaulių r. sav.) Šiaulių

Kuršėnų Daugėlių pagrindinė mokykla (Šiaulių r. sav.) Šiaulių

Klausučių Stasio Santvaro pagrindinė mokykla (Jurbarko r. sav.) Tauragės

Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija (Šilalės r. sav.) Tauragės

Tauragės „Šaltinio“ progimnazija Tauragės

Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija (Telšių r. sav.) Telšių

Molėtų progimnazija Utenos

Utenos Vyturių progimnazija Utenos

Rūdiškių gimnazija (Trakų r. sav.) Vilniaus



Futsal (salės futbolo) projektai (2018-2020)

19

Statistika pateikiama iš COMET sistemos (duomenys 2018 m. spalio mėn. –
2020 m. sausio mėn. )

Statistikoje pateikiamas tik unikalių įstaigų skaičius, ne komandų. Taip pat 
išskiriami unikalūs dalyviai pagal tam tikrus statistinius pjūvius. Tyrime 
atlikta ir nuolatinių dalyvių analizė apskaičiuojant dalyvavimą atskiruose 
projektuose: 

✓ 2018/19 m. mokyklų merginų futsal žaidynės „LadyGolas“ (ribotas dalyvių
skaičius – mokykla gali registruoti maksimaliai 2 komandas vienoje amžiaus
grupėje);

✓ 2019/20 m. mokyklų merginų futsal žaidynės „LadyGolas“;

✓ 2018/19 m. mokyklų vaikinų futsal žaidynės „MrGolas“;

✓ 2019 m. mokyklų vaikinų futsal žaidynės „MrGolas“.



2018-2020 m. unikalių Futsal žaidynių 
dalyvių-įstaigų skaičius pagal apskritį
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Alytaus; 25

Kauno; 29

Klaipėdos; 17

Marijampolės; 19

Panevėžio; 25

Šiaulių; 36

Tauragės; 16

Telšių; 19

Utenos; 24

Vilniaus; 45

BENT 1 FUTSAL ŽAIDYNĖSE 
DALYVAVUSIOS ĮSTAIGOS



Reziumė
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➢Bent vieną kartą ikimokyklinių arba bendrojo ugdymo įstaigų masinio 
futbolo projektuose buvo įtrauktos 59 iš 60 savivaldybių.

➢Iš viso didžiausiuose masinio futbolo projektuose dalyvavo 49707 vaikai.

➢Į mokyklų projektus buvo įtraukta daugiau nei pusė (51%) Lietuvoje 
esančių bendrojo ugdymo įstaigų.

➢Iš viso didžiausiuose mokyklų projektuose dalyvavo 36987 vaikai.

• Santykinai mažiausias unikalių dalyvių įtraukimas – Vilniaus apskrityje (31%)

• Santykinai didžiausias unikalių dalyvių įtraukimas – Alytaus apskrityje (89%)

• Pusę dalyvių sudarė mergaitės ir merginos – 18989.

➢ Į „Futboliuko“ projektą įtraukta 1/5 ikimokyklinių įstaigų.

➢ „Futboliuko“ projekte dalyvavo 12807 vaikų. 

• Dalyvavimui atsiliepė tai, kad iki 2018 metų „Futboliuko“ projekto dalyvių skaičius 
buvo ribotas (maksimalus viename sezone)

• Santykinai didžiausias unikalių dalyvių įtraukimas – Alytaus apskrityje (67%)

• Santykinai mažiausias unikalių dalyvių įtraukimas – Vilniaus apskrityje (13%)

.



2016-20 m. visų masinio futbolo projektų ir
renginiųdalyviai pagal kategorijas (išskyrus kursus ir seminarus)
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Mokykloms; 
45453

Ikimokyklinio 
ugdymo 

įstaigoms; 17277

Festivaliai, 
turnyrai 26720

Senjorams, soc. 
rizikos grupėms; 

6189
VISO - 97889


