
LFF VEIKLOS 
ATASKAITA

2017-2018



2 LFF veiklos ataskaita 2017-2018 metais

Leidinys apie Lietuvos futbolo federacijos 
veiklą 2017-2018 metais

Leidimo data: 2018-09-29 (eilinė LFF konferencija)
Turinys: LFF

Maketavo ir spausdino: Diremta
Tiražas: 200 vnt.

Leidinyje naudotų nuotraukų autoriai: 
Saulius Čirba, Raimundas Adžgauskas, Augustas Didžgalvis

Lietuvos futbolo federacija
Stadiono g. 2, LT-02106, Vilnius

Tel.: +370 5 2638741
El. paštas: info@lff.lt

Interneto svetainė: www.lff.lt
Facebook: Lietuvos futbolas



3LFF veiklos ataskaita 2017-2018 metais

LFF VEIKLOS 
ATASKAITA 
2017-2018 METAIS

LFF prezidentas Tomas Danilevičius ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 4
LFF generalinis sekretorius Nerijus Dunauskas /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 5
Tarptautiniai projektai ir rinkodara (Edgaras Stankevičius) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 6
Nacionalinė vyrų ir U-21 rinktinės 2017-2018 metais (Mindaugas Zurza) ////////////////////////////////////////////////// 7
Klubinis futbolas (Maksimas Bechterevas) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 8
Licencijavimo sistemos 207-2018 metais akcentai (Laurynas Zibolis) ///////////////////////////////////////////////////////// 9
Jaunių vaikinų rinktinės (Raimundas Statkevičius) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////10
Lietuvos futbolo A lyga (Rytis Davidovičius) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////11
Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacija (Vytautas Vaškūnas) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////12
Nacionalinė futbolo akademija ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////13
Lietuvos masinio futbolo asociacija (Ignas Marcinkevičius) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////14
Moterų futbolas (Vilma Zurzė)//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////18
Salės ir paplūdimio futbolas (Remigijus Daugėla) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////22
Teisėjų asociacija (Gercas Žakas) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////26
Techninis vystymas (Šarūnas Bičiušas) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////28
Studentų futbolas (Vytautas Jančiauskas) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////29
Lietuvos futbolo žaidėjų sąjunga (Gintautas Babravičius) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////30
Veiklos rezultatų ataskaita ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////31



4 LFF veiklos ataskaita 2017-2018 metaisLFF veiklos ataskaita 2017-2018 metais

Brangūs bičiuliai, kolegos, bendražygiai!

Daugybė žmonių ir organizacijų pastebi teigiamus poslinkius 
Lietuvos futbole pastaruoju metu. Tikiu, kad drauge galime pasiekti dar 
daugiau. Tačiau privalome tvirtai žengti į priekį, o ne mindžikuoti vietoje. 

Pirmiausia noriu pasidžiaugti pergale, kurią pasiekė visa Lietuvos 
futbolo bendruomenė. Valstybė atsisuko į futbolą. Kaip žinote, neseniai 
Lietuvoje lankantis UEFA prezidentui Aleksandrui Čeferinui pasirašėme 
susitarimą su Vyriausybe. Ministro pirmininko nutarimu kuriama darbo 
grupė, kurioje jau aptarinėsime ir koordinuosime futbolui reikšmingus 
klausimus – nuo ugdymo, fi nansavimo, švietimo iki infrastruktūros. 
Vyriausybės fi nansinė parama bus vienas iš esminių atspirties taškų, 
padėsiančių įgyvendinti LFF strategijoje iškeltus tikslus. 

Tačiau tam turime dirbti toliau, žengti dar daug svarbių žingsnių. 
Per ateinančius metus iki 2020-ųjų būtina peržiūrėti ir sudaryti 
Lietuvos futbolo strategiją 8-10 metams į priekį. Atsižvelgti į geriausius 
tokių valstybių, kaip Belgija ir Islandija, pavyzdžius. Ir teikti valstybei 
pasiūlymus, kaip tą strategiją įgyvendinti. Mes esame futbolo žmonės, 
mes turime patarti ir siūlyti valstybei, kuri pasirengusi įsiklausyti mūsų 
rekomendacijų. 

Mūsų  kvietimu viešėjęs UEFA prezidentas Aleksandras Čeferinas 
pareiškė visapusišką UEFA paramą federacijos siekiams. Šįmet Lietuva 
priėmė svarbias UEFA varžybas - Europos septyniolikmečių merginų 
čempionatą. Vienas iš mūsų strategijoje numatytų uždavinių – didinti 
futbolo matomumą ir susidomėjimą, skatinti moterų dalyvavimą ir 
įsitraukimą. Todėl tarptautinių renginių pritraukimas yra labai svarbus. 
Galiu pasidžiaugti čempionatą surengėme taip, kad gavome nuoširdžią 
UEFA padėką ir pagyrimą už puikią organizaciją. 

Nekantriai laukiame sprendimo dėl 2020 metų pasaulio futsalo 
čempionato organizavimo. 

Sulaukėme palaikymo iš UEFA prezidento organizuoti pasaulio 
futsal čempionatą. Mums buvo patikėta šįmet surengti net dvi futsalo 
varžybų – UEFA čempionų lygos ir Europos moterų futsal čempionato 
atrankas. Tokie tarptautinio masto renginiai padės pritaikyti ir perduoti 
geriausias praktikas, taip pat gilesnėmis raidėmis įrašyti Lietuvos vardą 
futbolo žemėlapyje. 

Gražiomis raidėmis Lietuvos vardą šįmet rašė ir šalies klubai. 
Akivaizdu, kad Marijampolės „Sūduvos”, Vilniaus „Žalgirio”, „Trakų” ir 
Kauno „Stumbro” žygis Europoje davė daug dividendų. Klubai gavo 
patirties, pinigų savo programoms ir matomumo. Savo ruožtu juose 
žaidžiantys Lietuvos rinktinės nariai – aukšto lygio žaidimo tarptautinės 
patirties, kokios taip reikia rinktinei. 

Rinktinė taip pat gavo patirties, kurios taip reikės kitais metais per 
atranką į Europos čempionatą. Per 2017 ir šiuos metus nacionalinė 
vyrų rinktinė sužaidė 17 ofi cialių tarptautinių mačų (įskaitant rezervinės 
B rinktinės išvyką į Šri Lanką). Tai – įspūdingas skaičius, atspindintis 
dalyvavimą pasaulio čempionato atrankoje, žaidimą Baltijos taurės 
turnyre, UEFA Tautų lygoje ir draugiškus mačus. 

Kalbėdamas apie Tautų lygą norėčiau pabrėžti jos naudą Lietuvos 
futbolo bendruomenei. Ir galvoje turiu ne tik tarptautinių varžybų patirtį 
rinktinei. Kalbu apie galimybes rengti Lietuvoje aukšto lygio futbolo 
šventes, kokia buvo pirmosios Tautų lygos rungtynės Vilniuje su 
Serbijos rinktine. Ši šventė ne tik atitiko visus aukštus UEFA kokybės 
reikalavimus, tačiau juos ir pranoko. Siekiame įpratinti žiūrovus į 
stadioną atvykti anksčiau, džiaugtis pramogomis, bendrauti vieniems 

su kitais. 
Akivaizdu, kad toks formatas pasiteisina – į rungtynes su Serbija 

buvo parduotos beveik visos lietuviams skirtos vietos LFF stadione, 
o prie šventės prisidėjo tokie žinomi Lietuvos atlikėjai, kaip DJ Jovani 
iš Radistų ir G&G sindikatas. Juo daugiau tokių švenčių, tuo daugiau 
žmonių turėsime stadionuose. 

Savo ruožtu Lietuvos futbolo bendruomenei šis turnyras davė ir labai 
apčiuopiamą naudą. Už dalyvavimą Tautų lygoje UEFA skirs 750 tūkst. 
eurų, kuriuos galėsime skirti įvairioms futbolo plėtros programoms ir 
rinktinėms. 

Lietuvos jaunimo (U-21) rinktinė, 2017-2018 metais turėjusi daug 
stovyklų, šįmet iškovojo svarbų trofėjų – Baltijos taurę. Jaunimo 
rinktinės ruošia Lietuvos ateities žvaigždes ir nacionalinės rinktinės 
pagrindinius žaidėjus. Todėl labai akylai jas stebime ir rūpinamės 
jų pažanga. Kuriame sistemą, kurioje atsiskleistų ir galėtų tinkamai 
tobulėti geriausi Lietuvos futbolo talentai.

Jaunimą ugdantiems klubams bus skiriamos LFF klubų vystymo 
fondo lėšos ugdymo kokybei gerinti. Lietuvos klubai turi užtikrinti 
organizuoto, konkurencingo futbolo galimybes žaidėjams, o LFF darys 
viską, kad paspartintų jaunimo integravimą į vyrų futbolą ir talentų 
atsiskleidimą.

Giname nacionalinius interesus siekiant fi nansinės paramos iš 
UEFA bei FIFA užsitikrinant solidarumo ir kitas lėšas. Tačiau turime 
tvarkytis ir savo kieme. Galime pasidžiaugti, kad drauge su jumis 
sutvarkėme federacijos biudžetą, pagerėjo mūsų fi nansiniai rezultatai. 
Tačiau tai - tik pirmasis žingsnis. Reikia nuosekliai eiti į priekį, gerinti ir 
skaidrinti veiklą. Visiems drauge.

Galime pasidžiaugti akivaizdžiai gerėjančia  tendencija sėkmingai 
kovojant su sutartomis varžybomis ir nesąžiningomis lažybomis. Yra 
priimti teisės aktai, sukurta prevencinė sistema, ji veikia ir tikrai duoda 
rezultatus. Tai matoma ir vertinama UEFA, specialistų bendruomenėje. 
Turime toliau tęsti futbolo reputacijos stiprinimo, skaidrinimo, tik 
nepriekaištingos reputacijos asmenų atstovavimo futbolui standartų. 
Užtikrinu jus, šie darbai yra mano ir LFF vykdomojo komiteto 
darbotvarkės prioritetų sąraše.

Pasikeitus FIFA etikos kodeksui parengėme ir savo etikos kodeksą, 
formuojame etikos komisiją, kuri prižiūrės, kad futbolo bendruomenės 
nariai elgtųsi etiškai. 

Šie dalykai yra viena pagrindinių regioninio bendradarbiavimo su 
Estija ir Latvija sričių. Šįmet buvo žengtas didžiulis žingsnis vienijant 
jėgas vystyti futbolą Baltijos regione. Estijos, Latvijos ir Lietuvos futbolo 
federacijos sudarė strateginės Baltijos šalių futbolo plėtros ekspertų 
grupę. Labai teigiamas dalykas, kad mūsų šalys bendradarbiauja, 
kad ėmėme į daugybę dalykų vieningai žvelgti iš bendros regiono 
perspektyvos. Žinome, kad galime vieni iš kitų mokytis ir vieni kitus 
papildyti. Futbolas vienija, o ne skaldo.

Tarptautinis bendradarbiavimas – viena mūsų veiklos prerogatyvų. 
Mes turime dar daug ko pasimokyti iš kitų valstybių ir futbolo 
organizacijų. Labai džiaugiamės, aktyviai dalyvaudami FIFA programoje 
„Forward” ir siejame su ja daug planų bei projektų, apimančių daugybę 
sričių – nuo jaunimo ir moterų futbolo iki infrastruktūros gerinimo ir 
specialistų kvalifi kacijos kėlimo.

Kalbant apie kvalifi kacijos kėlimą, noriu paminėti, kad Lietuvoje 
pirmąsyk vyks UEFA sertifi kuotos futbolo vadybos kursai. Į šiuos kursus 
įtrauksime apskritis, klubus, futbolo bendruomenę. Tai turėtų suteikti 
didžiulį impulsą visų mūsų darbo kokybei. 

Labai smagu, kad Lietuvos futbolo bendruomenės darbą jau dabar 
vertina ir tarptautinės organizacijos. Visai neseniai teko garbė įteikti 
UEFA Grassroots sidabrinį apdovanojimą Vilniaus lopšelio darželio 
auklėtojai Kristinai Surdokaitei. Ji drauge su Masinio futbolo asociacija 
rengia fantastiškas vaikų futbolo šventes. 

UEFA taip pat skyrė ženklią paramą Vilnius Social Club socialiniams 
projektams drauge su LFF. 

Taip pat noriu pasidalyti dar viena svarbia žinia. Į Lietuvą atvyks FIFA 
prezidentas  Gianni Infantino. Per susitikimą FIFA būstinėje Ciuriche 
pristatėme esamą Lietuvos futbolo situaciją ir priminėme, kad mūsų 
šalis yra pasiruošusi organizuoti 2020 m. vyksiantį pasaulio salės 
futbolo (Futsal) čempionatą, kurio konkurse dėl šeimininkų teisės taip 
pat varžosi Japonija, Naujoji Zelandija, Kosta Rika ir Iranas. Taip pat 
FIFA prezidentas neslėpė susirūpinimo Lietuvos stadionų infrastruktūra 
ir teigė norintis atvykti į mūsų šalį diskusijoms dėl futbolo vystymo. Tai 
pat norėčiau pastebėti, kad paskutinį kartą tuometinis FIFA vadovas 
Seppas Blatteris Lietuvoje lankėsi net prieš 17 metų.

Visiems aišku, kad darbų ir iššūkių turime galybes. Tačiau 
nuoširdžiai tikiu, kad Lietuvos futbolo bendruomenė yra pasiryžusi ir 
pasirengusi juos priimti. Drauge mes galime daug.

Tomas DANILEVIČIUS
LFF prezidentas
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Gerbiami konferencijos dalyviai!

Prabėgo keliolika mėnesių nuo pastarosios LFF konferencijos. 
Nepaprastai intensyvių ir produktyvių mėnesių visam Lietuvos 
futbolui. Noriu trumpai apžvelgti pagrindinius įvykius, kurie įvyko 
ataskaitiniu laikotarpiu. 

Dauguma šių įvykių yra nuosekliai vykdomos LFF strategijos 
iki 2020 metų dalis. Dideliu laimėjimu laikome susitarimą su šalies 
Vyriausybe dėl bendradarbiavimo įgyvendinant šią strategiją. Sutartis 
pasirašyta UEFA prezidento Aleksandro Čeferino vizito Lietuvoje 
metu. Tačiau norėčiau pabrėžti, jog visų mūsų užduotis yra rengti ir 
naują strategiją, kurią koordinuosime su Vyriausybe ateityje. Vienas 
didžiausių strategijos prioritetų – infrastruktūros plėtra. Tai pabrėžė 
ir UEFA vadovas, pažėręs priekaištų Lietuvos valdžiai, kad šalies 
futbolo infrastruktūros būklė vis dar yra viena prasčiausių visoje 
Europoje.

Vyriausybės įsipareigojo padėti gerinti šalies futbolo 
infrastruktūrą, siekiant optimalaus UEFA aukščiausių kategorijų 
stadionų išvystymo bei stiprinti jaunimo ugdymo kokybę. Numatyta, 
kad futbolas turi būti strateginė sporto šaka Lietuvoje.

Mūsų strategijos įgyvendinimą ataskaitiniu laikotarpiu palengvino 
tai, kad po tam tikrų reformų apsitvarkėme savo kieme. Pirmiausia, 
fi nansų. Pavyko refi nansuoti Šiaulių banko paskolą dukart 
geresnėmis sąlygomis be papildomų administravimo kaštų, buvo 
tinkamai sudėlioti fi nansiniai srautai. Taip pat mums naudingai 
išsprendėme ginčą su VMI. 

Matydamos Lietuvos futbolo bendruomenės progresą ir ryžtą 
tvarkytis efektyviai, mus ėmė vis labiau vertinti FIFA ir UEFA. 
Pagal LFF strategiją esame numatę per metus surengti bent vieną 
tarptautinį renginį. Per ataskaitinį laikotarpį jų turėjome iškart kelis. 
Didžiausias jų – šįmet Alytuje, Marijampolėje ir Šiauliuose vykęs 
UEFA Europos WU-17 čempionato fi nalinis etapas.  Tai buvo didelis 
iššūkis organizacijos, rinkodaros ir komunikacijos prasme. Labai 
malonu, kad Lietuvos futbolo bendruomenės darbą organizuojant šį 
čempionatą sulaukėme nuoširdžios UEFA padėkos ir pagyrimų. 

Taip pat UEFA 2018 m. patikėjo surengti UEFA Europos salės 
futbolo moterų čempionato atranką, UEFA futsalo čempionų lygos 
atrankos turnyrą, UEFA Regionų taurės turnyrą. Lankydamasis 
Lietuvoje šiais metais UEFA futsalo vadovas Laurent’as Morelis 
puikiai įvertino infrastruktūrą ir deklaravo UEFA palaikymą Lietuvai 
organizuojant 2020 m pasaulio futsalo čempionatą. 

Akivaizdu, kad vienas pagrindinių mūsų rūpesčių yra mūsų 
rinktinės. Tai – reikšminga šalies futbolo piramidės dalis. Visoms 
rinktinėms – nuo vaikų iki vyrų – sudaromos geriausios įmanomos 
sąlygos semtis tarptautinės patirties ir siekti pergalių. Per ataskaitinį 
laikotarpį vien šalies nacionalinė rinktinė žaidė 17 tarptautinių 
rungtynių, vien per šiuos metus – 10. Tai daugiausia per dešimtmetį.

Šiais metais startavome naujoje UEFA Tautų lygoje. Šis turnyras 
yra labai įdomus ir naudingas ne tik sportine prasme. Tai – galimybė 
Lietuvos futbolui pritraukti daugiau aistruolių, propaguoti geriausią 
pasaulio žaidimą ir sukaupti lėšų naujoms programoms plėtoti.

Bendradarbiaudami su UEFA įdiegėme LFF skaitmeninės 
rinkodaros strategiją. Socialiniuose tinkluose pagrindinis dėmesys 
skiriamas „Facebook“ ir „Instagram”. Dirbdami pagal šią strategiją 
ir išnaudodami tikslinės reklamos kanalus, taip pat pasitelkę naują 

požiūrį į tarptautinių mačų organizavimą, surinkome pilną stadioną 
Tautų lygos rungtynėms su Serbija. 

Žinoma, norisi pergalių, tokių kaip šių metų U-21 triumfas 
laimėjus Baltijos taurę. Tikime, kad jos ateis, nes dirbame 
kryptingai. Ir ne tik vyrų rinktinei. Pastaruoju metu skiriame didelį 
dėmesį trenerių ugdymui.

Iki 2020 m. pabaigos parengsime mažiausiai 500 naujų trenerių/
koordinatorių, sukurdami ir įgyvendindami LFF C ir D licenciją. LFF 
C licencija pradėta vykdyti 2017 metais, iki šiol surengti 4 kursai, 
kuriuose dalyvavo 140 dalyvių. Šiais metais planuojama surengti 
dar bent vienus kursus ir jau pradėta rinkti nauja grupė. Yra sukurta 
internetinė platforma su 10 valandų kursu „Kitas požiūris“, kurioje 
užsiregistravę bei klauso kurso virš 400 dalyvių. Specifi nius kursus 
pradėjo vykdyti ir Salės futbolas.

Iki to paties termino taip pat parengsime mažiausiai 45 aukštos 
kvalifi kacijos futbolo trenerius. Lietuvos futbolo federacija jau pradėjo 
organizuoti aukščiausios kvalifi kacijos UEFA PRO trenerių licencijos 
kursus. PRO licencijos suteiktos 34 treneriams. 

Jau prasidėjo bendradarbiavimas su tarptautinį pripažinimą 
pelniusia Briuselio „Anderlecht” futbolo akademija. 

Taip pat esame numatę didinti dalyvių skaičių visose futbolo 
srityse – kiekvienas žmogus turės galimybę žaisti. Esame įgyvendinę 
ir nuolat tobuliname sistemą užtikrinti kokybiškas varžyboms. 

COMET sistemoje šiuo metu turime registruotus 16 830 
futbolininkų ir futbolininkių. Palyginimui – šių metų pradžioje buvo 
registruota 13 500, taigi vien per šių metų 8 mėnesius turime daugiau 
negu 3 tūkstančių augimą. 2017 metų pradžioje buvo registruota 
apie 10 000 futbolininkų, todėl matome ženklų, futbolą žaidžiančių 
žmonių skaičiaus augimą. Nors jį įtakoja ir neigiami valstybėje 
vykstantys procesai, tokie kaip emigracija, mažėjančių sportuojančių 
vaikų skaičius ir kiti. Būtina paminėti, kad ženkliai auga žaidžiančių 
vaikų ir jaunimo skaičiai. Vaikų ir jaunių asociacijos organizuojamose 
varžybose dalyvauja net 9 000 futbolininkų, daugiausia žaidėjų – 
daugiau negu 3 000 yra WellKid lygoje, kurioje žaidžia 10-13-os metų 
vaikai.

Pradėtos organizuoti Pradinukų lygos varžybos, išplėstos 
LadyGolo varžybos į tris grupes, jose dalyvavo virš 3 000 dalyvių. 
Šį rudenį atsinaujino Futboliuko projektas, kuriuo siekiama, kad 
vaikai futbolu užsiimtų reguliariai visus metus ir plečiamas iki 5-ečių 
futbolo.

Be kita ko buvo parengta federacijos darbų tvarka, optimizuotas 
federacijos darbas. Darbuotojai bei asociacijų vadovai nuolat 
dalyvauja mokymuose ir stažuotėse, tokie kaip UEFA Venue director 
/ UEFA Match Manager / UEFA Licencijavimo / UEFA Study Group, 
UEFA trenerių kursai ir kiti. Labai daug dėmesio skirta Integrity 
mokymams Lietuvos  A ir I-os lygų klubams, Lietuvos futbolo teisėjų 
asociacijos nariams. 

Daug dirbame su savivaldybėmis dėl infrastruktūros. Turi prasidėti 
ir 15 tūkstančių vietų Kauno stadiono projekto vykdymas. Klaipėdos 
mieste jau patvirtintas stadiono projektas. 

2017 m. įrengta pilnų matmenų aikštė Alytuje. 2018 m. jau 
įrengtos pilnų matmenų aikštės Panevėžyje ir Širvintose, planuojama 
įrengti Vilniuje (Baltijos futbolo akademija) ir Šiauliuose. Jei 
Vykdomasis komitetas pritars, danga bus skirta Baltijos futbolo 
akademijai ir Vilniuje bus įrengtas pirmas pripučiamas maniežas, 
kuriame bus žaidžiama visus metus. 

Vystomas ir LFF sporto medicinos centras. Jo vadovu paskirtas 
vienu geriausiu Lietuvoje sporto medicinos atstovu laikomas Vytenis 
Trumpickas. 

Padaryta daug. Tačiau tikiu, kad drauge padarysime dar daugiau.

Nerijus DUNAUSKAS
LFF generalinis sekretorius
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Edgaras STANKEVIČIUS
LFF generalinio sekretoriaus pavaduotojas

Ataskaitinis laikotarpis buvo ypač gausus naujovėmis, 
naudingomis visai Lietuvos futbolo bendruomenei. Tarp jų – 
bendradarbiavimas su FIFA ir UEFA, naujoviška rinkodara ir požiūris 
į varžybų organizavimą. 

Visi drauge galime pasidžiaugti pirmąsyk LFF istorijoje 
pasirašyta ofi cialia sutartimi su FIFA dėl Lietuvos dalyvavimo FIFA 
FORWARD projekte. 2017 m. rugsėjį su FIFA pasirašėme sutartį, 
pagal kurią užsitikrinome 2,25 mln. JAV dolerių fi nansavimą 
projektinei veiklai vystyti. Ši suma skiriama trejiems metams. 

FIFA FORWARD projektai apima talentingų trenerių, talentų 
atrankos programas, salės ir paplūdimio futbolo rinkodaros 
projektus, vaikų ir jaunių futbolo programas, moterų futbolo 
vystymą, pradinukų lygą ir panašius dalykus. Kitaip tariant, 
smarkiai praplečia mūsų visų veiklos lauką ir atsakomybę. Drauge 
tai – didžiulis impulsas visam Lietuvos futbolui. 

Projektinės pajamos iš UEFA, kurių pagrindas – solidarumo ir 
plėtros programa HatTrick IV,  sudaro apie 2 mln. eurų per metus. Iš 
UEFA šiais metais pavyko gauti ir tikslinės paramos – apie milijoną 
eurų LFF stadiono rekonstrukcijai.

Didelę dalį LFF pajamų sudaro lėšos, gaunamos už televizijos 
transliacijų teises – trys milijonai eurų. Vis didesnę dalį rinkodaros 
ir paramos rinkodaros uždirbamų pinigų sudaro partnerystės su 
privačiomis kompanijomis bei rėmėjais. 

Nuo 2016 m. besitęsiantis bendradarbiavimas su LFF 
generaline rėmėja lažybų bendrove „Betsafe” įgauna naujų bruožų. 
Pasitelkiant įvairius projektus – nuo skaitmeninės rinkodaros 
ir futbolo švenčių aktyvacijų – pasiekiama platesnė auditorija, 
didinamas susidomėjimas mūsų renginiais, labiau įtraukiami 
aistruoliai. 

Pasirašyta nauja sutartis su SHARP, atvėrusi kelią šiai 
tarptautinei kompanijai į pagrindinių LFF rėmėjų būrį. Jame liko ir 
„Hummel” bei „Diremta”. Sudaryta sutartis su BMW. 

Partneriai, televizija ir UEFA teigiamai įvertino ir naujovę per 

Lietuvos rinktinės rungtynes, žaidžiamas namuose. Tai – LED 
ekranai, pakeitę senuosius statiškus reklamos skydus. Rėmėjai 
ir partneriai dabar gali rodyti ir animuotą reklamą, o mes turime 
daugiau reklamos išteklių bei įrankių, skirtų pritraukti naujų rėmėjų. 

Šiais dalykais rūpinasi centralizuotas komunikacijos ir 
rinkodaros departamentas.  Taupant fi nansus buvo sujungta 
LFF asociacijų rinkodaros ir komunikacijos veikla. Taip pavyko 
sureguliuoti informacijos srautus, tiksliau pasiekti norimą auditoriją 
ir susisteminti informacijos sklaidą. 

Didelis dėmesys skiriamas skaitmeninei žiniasklaidai. 
Bendradarbiaujant su UEFA ir pasitelkiant UEFA analizės išteklius 
plėtojami socialiniai tinklai, visų pirma „Facebook” ir „Instagram”. 
Informacija apie Lietuvos futbolą skleidžiama per LFF svetainę ir 
statistikos portalą Lietuvos futbolas. Naujienlaiškiai su informacija 
ir partnerių pasiūlymais pasiekia keliolika tūkstančių adresatų. 

Į varžybų organizavimą šiais metais taip pat pažvelgėme 
naujoviškai. Sporto aistras sujungėme su pramogomis žiūrovams. 
Prieš UEFA Tautų lygos rungtynes su Serbija drauge su partneriais 
„Betsafe” surengėme žiūrovams nemokamą DJ Jovani ir vienos 
garsiausių Lietuvos grupių „G&G sindikatas” koncertą, fanų zoną 
pripildėme įvairiais atrakcionais, atributikos prekybos taškais. 
Futbolo švenčių koncepciją, atitinkančią aukščiausius kokybės 
reikalavimus, plėtosime ir toliau. 

TARPTAUTINIAI 
PROJEKTAI IR 
RINKODARA
PROJEKTAI IR 
RINKODARA
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NACIONALINĖ IR 
JAUNIMO VYRŲ RINKTINĖS 
2017-2018 METAIS

NACIONALINĖ VYRŲ RINKTINĖ:
• 2018 m. Pasaulio čempionato atranka:
 F grupė: Lietuva, Anglija, Slovėnija, Slovakija, Malta, Škotija. 
 Sužaistos 6 ofi cialios rungtynės, iškovotos 1 lygiosios (Malta-

Lietuva) ir užfi ksuoti 5 pralaimėjimai.
• Tarptautinės draugiškos rungtynės: su Čekijos nacionaline rinktine 

(0:3), su Gruzija (0:1), Armėnija (1:0), Iranu (0:1), Lenkija (0:4).
• Baltijos taurės turnyre išvyko nusileista Estijai (2:0), namie sužaista 

lygiosiomis su Latvija (1:1).
• Startuota UEFA Tautų lygoje: po įtemptos kovos namie pralaimėta 

Serbijai 0:1, išvykoje patirta nesėkmė Juodkalnijoje 0:2.
• Rezervinė Lietuvos B rinktinė 2018 m. du kartus žaidė išvykoje su 

Šri Lanka. Užfi ksuotos lygiosios 0:0 ir pasiekta pergalė 2:0.

ARTIMIAUSI IŠŠŪKIAI
• Šiais metais mūsų nacionalinė vyrų rinktinė kaunasi Tautų lygoje, 

visiškai naujame, įdomiame ir nenuspėjamame turnyre.
• Kitais metais laukia atranka į Europos čempionatą.

Mindaugas ZURZA
nacionalinių rinktinių departamento vadovas

Nacionalinės futbolo rinktinės treneris Edgaras 
Jankauskas 2017 metais nuosekliai vykdė numatytą 
strategiją. Jam pavyko mobilizuoti ekipą, jis įvedė savo 
korekcijų, pakeitė futbolininkų požiūrį į pasirengimą ir 
varžybas. 

Stengiamės suteikti vyrams optimalias sąlygas 
stovyklų metu, įvedinėjamos ir naudojamos papildomos 
moderniosios technologijos. Padidėjęs atvirumas 
visuomenei skatina skaidrumą ir pasitikėjimą rinktine bei jos 
veikla.  Prie to labai prisideda dar vienas komandos narys, 
atsakingas už rinktinės ryšius su žiniasklaida. 

Atrankos į pasaulio čempionatą ciklo pradžia buvo labai 
daug žadanti, rungtynes sužaisdavome labai kovingai, 
gerai. Tik pergalingas rezultatas vis išslysdavo iš rankų 
paskutinėmis minutėmis. 2017 metų sezonas prasidėjo 
kiek prasčiau ir nepavyko mobilizuotis pergalėms arba bent 
lygiosioms. Apibendrinant atranką į pasaulio čempionatą 
metus, galima teigti, kad neparodėme šimtu procentų savo 
galimybių. Kita vertus, nederėtų diskutuoto apie tai, kad 
grupėje buvo lengvesnių varžovų. Daugelis komandų nuolat 
dalyvauja Europos ir pasaulio čempionatų fi naliniuose 
etapuose ir turi didžiulį savo valstybių palaikymą. Norint 
joms prilygti, reikia ne tik sužaisti puikiai, kovojant ir 
atiduodant visas jėgas, tačiau ir bent šiek tiek sportinės 
sėkmės.

Mūsų rinktinėje dar vis vyksta savotiška kartų kaitą. Į 
komandą palaipsniui įsitraukia jauni futbolininkai.  

Tikimės, kad Carito Falcho sukauptas žinių bagažas, 
patirtis bei strateginis mąstymas turės teigiamą indėlį U-21 
rinktinei ir padės sistemingai ugdyti kitas jaunimo rinktines.

Atsižvelgdama į tai, kad pastaruoju metu labai daug 
žmonių emigravo iš Lietuvos, LFF ėmė atidžiau stebėti ir 
ieškoti lietuvių kilmės talentų užsienyje. 

Naudodamasis proga, noriu padėkoti visiems rinktinės 
vyrams, kurie atiduoda visas jėgas kovodami už Lietuvą. 

JAUNIMO (U-21) RINKTINĖ:
• 2017 - 2019 m. Europos U-21 jaunimo čempionato atranka:
 3 grupė: Danija, Lenkija, Suomija, Gruzija, Farerų salos, Lietuva.
 Sužaistos 4 ofi cialios rungtynės, iškovota 1 pergalė (Lietuva-Farerų 

salos) ir užfi ksuoti 3 pralaimėjimai.
• Prieš šios atrankos pradžią jaunimo rinktinė surengė treniruočių 

stovyklą   kovo   mėnesį ir turėjo dvejas tarptautines draugiškas 
rungtynes prieš Baltarusijos jaunimo rinktinę, kuriose apmaudžiai 
pralaimėjo 0:2 ir prieš Latvijos janimo rinktinę, kuriose nugalėjo 
kaimynus 3:0. 

• U21 rinktinė 2018-aisiais antrą kartą istorijoje iškovojo Baltijos 
taurę, sužaidusi lygiosiomis su Estija 1:1 ir nugalėjusi latvius 1:0.

ARTIMIAUSI IŠŠŪKIAI
•  2017 – 2019  m. Europos U-21 jaunimo čempionato atrankoje. 

3-oje atrankos grupėje šiais metais dar rungtyniausime su 
varžovais iš Gruzijos bei Farerų salų ir ciklą pabaigsime su 
Suomijos ekipa žaisdami išvykoje. Lapkričio 13 d. Lietuvoje bus 
žaidžiama su Airijos rinktine ir išvykoje lapkričio 17 d. su Italijos 
jaunimo rinktine. Manome, kad pasitelkę lyderius iš nacionalinės 
rinktinės, U-21 jaunimo rinktinė nebus lengvas priešininkas mūsų 
grupėje.
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Maksimas BECHTEREVAS
LFF varžybų ir licencijavimo departamento vadovas

Lietuvos klubiniam futbolui 2017 ir 2018 metai buvo sėkmingi. 
UEFA klubų reitingų augimo srityje Lietuva atsidūrė tarp 
lyderių, pasiekusi net 375 proc. augimą. Tai atsiliepia ir klubų 
profesionalumui, požiūriui į futbolą varžybas, pirmiausiai A lygos. 

Pastaruosius du sezonus Lietuvos klubinio futbolo 
sistema išlaiko savo piramidę. Tiesa, intriga ir skirtingo lygio 
čempionatuose, ir LFF taurės turnyre, tik didėja. 

2017 m. pirmąsyk LFF taurę laimėjo naujas klubas – Kauno 
„Stumbras”, palaužęs daugkartinius taurės savininkus Vilniaus 
„Žalgirį”. Tos pačios komandos susitinka ir šių metų SHARP LFF 
taurės turnyro fi nale, rengiamame Alytaus miesto stadione.  

A lygoje ir 2017, ir 2018 metų sezonus pradėjo 8 komandos. 
Jose rungtyniauja labai didelė ir nacionalinės rinktinės žaidėjų.

KLUBINIS FUTBOLAS

2017 METAIS LYGOSE 
DALYVAUJANČIŲ KOMANDŲ 
SKAIČIUS:
 

A lyga – 8 komandos
I lyga – 15 komandų
II lyga (pietų zona) – 10 komandų
II lyga (vakarų zona) – 11 komandų
III lyga 48 komandos (8 apskrityse)
IV lyga – 42 komandos (tik Vilniaus apskrityje)
LFF Taurės varžybos – 44 komandos

2018 METAIS LYGOSE 
DALYVAUJANČIŲ KOMANDŲ 
SKAIČIUS:
 

A lyga – 8 komandos
I lyga – 14 komandų
II lyga (pietų zona) – 13 komandų
II lyga (vakarų zona) – 10 komandų
III lyga 48 komandos (8 apskrityse)
IV lyga – 42 komandos (tik Vilniaus apskrityje)
LFF Taurės varžybos – 51 komanda

Savo ruožtu Pirmoje lygoje yra iššūkių, kuriuos turime įveikti. 
Pirmiausia – komandų fi nansai, dėl kurių problemų kilo ne vienam 
Pirmos lygos klubui, o Klaipėdos „Koralas” net pasitraukė iš 
varžybų.

Stengiamės padėti klubams kuo geriau ir sklandžiau tvarkyti 
tarptautinius reikalus, žaidėjų persikėlimą iš klubų į klubus, 
registracijas. Padedame UEFA ir klubams keistis aktualia 
informacija. 

Kiekvienais metais tobuliname COMET sistemą, įtraukiant vaikų 
grupes bei masinį futbolą. Tai padeda matyti, kiek žmonių Lietuvoje 
žaidžia futbolą, sekti ir registruoti statistiką, atlikti teisinius 
veiksmus žaidėjams keičiant klubus ir panašiai. 

8 LFF veiklos ataskaita 2017-2018 metais
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Laurynas ZIBOLIS
LFF Licencijavimo vadovas

Klubai su realiomis, klubams priklausančiomis ir kokybiškai 
dirbančiomis akademijomis yra svarbiausias LFF klubinio vystymo 
prioritetas. Ši vizija yra įtvirtinta LFF strategijoje ir pastaraisiais 
metais ji įgauna vis didesnį pagreitį. Taip dirba jau daugiau nei 15 
klubų per visas pagrindines šalies lygas.

Šiame kontekste kaip ir planuota nuo metų pradžios Jonavos 
KKSC vaikų ir jaunimo grupės buvo perkeltos į FC „Jonava” klubą. 
Pokyčiai įvyko ir Panevėžyje, futbolo klubas „Panevėžys“ tapo vienu 
iš akademijos dalininkų ir taip pat užbaigė vientisos struktūros 
formavimą. FK „Trakai“ įsteigė klubui 1/3 dalimi priklausančią 
akademiją. Šiame kontekste svarbūs ir Baltijos futbolo akademijos 
bei FM Ateitis akademijų sprendimai suformuoti pagrindines 
komandas ir dalyvauti LFF II lygos pirmenybėse taip logiškai 
išvystydami akademijų struktūrą iki galo.

Sėkmingas pastarųjų metų Lietuvos futbolo klubų žaidimas 
Europos turnyruose lėmė, kad skaičiuojant UEFA klubų koefi cientus  
pagal kilimo reitinge tempą Lietuva 2017 m. pakilo į antrą vietą ir 
tapo viena iš šalių lyderių. Tikimasi, kad panašias pozicijas klubai 
išlaikys ir vertinant 2018m., kadangi rezultatai UEFA turnyruose 
šį sezoną  - dar geresni. Šiuos rezultatus lėmė ne tik pakitusi 
užsieniečių žaidėjų registracijos tvarka: ne paskutinėje vietoje 
augantys klubų biudžetai, aukštesnės kvalifi kacijos treneriai, 
didesnis klubų personalo propfesionalumas ir patirtis, šiuolaikinių 
technologijų ir metodikų taikymas treniruočių procese.

Šių metų klubų licencijavimo sezone patvirtinti ir LFF klubų 
vystymo fondo nuostatai, fondas realiai pradėjo veiklą, buvo skirta 
parama jaunimo ugdymo kokybei gerinti 11 – ai pilnos struktūros 
klubų. Šis projektas labai palankiai sutiktas futbolo bendruomenės 
ir tikimasi taps ilgalaikiu prasmingos ir tvarios klubinės veiklos 
skarinimo įrankiu.

2018 m. eigoje atlikti įvadiniai futbolo mokyklų sertifi kavimo 
susitikimai su 18 futbolininkų ugdymo įstaigų,  pamatyta reali 
ugdymo padėtis, pastebėtos naujosios gerosios praktikos, dėka 
šios sistemos diegimo nuoseklių jaunimo ugdymo programų 
klausimas ir vėl darbotvarkėje. 

Lietuvos stadionai tinkamai prisitaikė prie pasikeitusių UEFA 
stadionų taisyklių ir įgyvendino paaukštintus reikalavimus. 
LFF ir Marijampolės stadionai pagerinę savo infrastruktūrą 
išsaugojo UEFA 3 kategorijos statusą, o visų 2017/2018 m. eigoje 
Licencijavimo skyriui teko konsultuoti Kauno Dariaus Girėno ir 
Vilniaus Daugiafunkcio stadiono vystytojus dėl UEFA 4 kategorijos 
stadionų įrengimo šiuose miestuose.

LICENCIJAVIMO SISTEMOS 
2017-2018 M. AKCENTAI

• Pradėtas futbolo mokyklų ir akademijų sertifi kavimas;
• A ir I lygoje klubai su pilnaverte struktūra sudaro jau ne 

mažiau nei 50 proc visų klubų;
• Patvirtinti LFF klubų vystymo fondo nuostatai ir skirtas 

pirmojo etapo fi nansavimas bendruomenės klubų 
jaunimo ugdymo programų kokybei gerinti;

• Auga Lietuvos futbolo klubų koefi cientas Europos 
varžybose;

• Aktyviai dalyvauta rengiant UEFA 4 kategorijos stadionų 
(Kaune ir Vilniuje) koncepcijas, taip pat užtikrinta, kad 
LFF ir Marijampolės stadionai išsaugojo savo UEFA 3 
kategorijos statusą.

PRIORITETAI 2019 M SEZONUI 
• Tinkamai inkorporuoti naujas UEFA licencijavimo nuostatas į 

LFF klubų licencijavimo taisykles;
• Griežtinti būsimų klubų biudžetų vertinimą, taip pat ateityje 

įvertinus situaciją galimai imti reguliuoti klubų visus turimus 
pradelstus įsipareigojimus;

• Sistemingai tęsti pagrindinio klubinės srities prioriteto (Klubai 
su jaunimo komandomis) įgyvendinimą;

• Suaktyvinti akademijų sertifi kavimo eigą;
• Išanalizuoti licencijavimo proceso paankstinimo galimybes, 

ypatingai A lygos, aptarti alternatyvas su VK, klubais, klubų 
fi nansininkais;

• Nustatyti nuo kada ir kokia apimtimi įvedami kriterijai moterų 
futbolo klubams;

• Toliau skirti pakankamą palaikymą Kauno ir Vilniaus 
savivaldybėms jos įrenginėjant UEFA 4 kategorijos stadionus;

• Pasinaudojant pasikeitusiomis UEFA infrastruktūros 
taisyklėmis sistemingai peržiūrėti reikalavimus A, I, II lygai.
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JAUNIŲ VAIKINŲ RINKTINĖS
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U-19 (G. 1999 M.) RINKTINĖS 
VARŽYBOS

Europos U-19 čempionato atrankos etapas (4 vieta)
 o Varžovai: Austrija, Izraelis, Kosovas
 o 3 pralaimėjimai
Baltijos taurės turnyras Suomijoje (1 vieta)
 o Varžovai: Estija, Suomija, Latvija
 o 2 pergalė, 1 lygiosios
„V.Granatkino“ atminimo taurės turnyras Sankt Peterburge 
(13 vieta)
 o Varžovai: Kazakstanas, Slovakija, Azeirbadžanas, 

Iranas, Moldova, Tadžikistanas
 o 3 pergalės (1 po baudinių), 1 lygiosios,  2 pralaimėjimai 
   (1 po baudinių)
Kontrolinės rungtynės 
 o 1 lygiosios, 1 pralaimėjimas

U-19 (G. 2000 M.) RINKTINĖS 
VARŽYBOS

U-19 (g. 2000 m.) V.Granatkino atminimo taurės turnyras 
Sankt Peterburge (4 vieta)
 o Varžovai: Rusija, Turkija, Moldova, Armėnija
 o 4 pergalės,  2 pralaimėjimai (pusfi nalyje ir dėl 3 vietos)

U-18  (G. 2000 M.) RINKTINĖS 
VARŽYBOS

Minsko „Vystymo“ turnyras (5 vieta)
 o Varžovai: Suomija, Ukraina, Gruzija, Belgija, Izraelis
 o 3 pergalė, 1 lygiosios, 1 pralaimėjimas

U-17  (G. 2001 M.) RINKTINĖS 
VARŽYBOS

Europos U-17 čempionato atrankos etapas (3 vieta)
 o Varžovai: Rumunija, Austrija, Liuksemburgas
 o 1 pergalė, 2 pralaimėjimai
Baltijos taurės turnyras Suomijoje (4 vieta)
 o Varžovai: Latvija, Estija, Suomija
 o 3 pralaimėjimai
UEFA “Jaunųjų talentų” turnyras Slovėnijoje (3 vieta)
 o Varžovai: Slovėnija, Liuksemburgas, Farerų salos
 o 1 pergalė, 2 pralaimėjimai
Kontrolinės rungtynės prieš Baltarusiją
 o 2 pergalės

U-16  (G. 2002 M.) RINKTINĖS 
VARŽYBOS

U-16 turnyras Latvijoje (4 vieta)
 o Varžovai: Latvija A ir B, Estija (4 vieta)
 o 3 lygiosios
„V.Ivanovo“ atminimo taurės turnyras Maskvoje (4 vieta)
 o Varžovai: Rusija, Izraelis, Bulgarija
 o 3 pralaimėjimai 
Kontrolinės rungtynės Baltarusijoje
 o 2 lygiosios

ARTIMIAUSI IŠŠŪKIAI

U-19 (g. 2000 m.) Europos U-19 čempionato atranka Maltoje
 o Varžovai:  Prancuzija, Belgija, Malta

U-17 (g. 2002 m.) Europos U-17 čempionato atranka Vengrijoje
 o Varžovai – Serbija, Rumunija,Vengrija

Raimondas STATKEVIČIUS
LFF techninio departamento vadovas

Jaunimo rinktinių dalyvavimo tarptautinėse varžybose rezultatai yra 
tiesioginis jaunųjų futbolininkų rengimo sistemos Lietuvoje atspindys.

Rezultatai per ataskaitinį laikotarpį nei staigiai šoktelėjo, nei 
drastiškai krito lyginant su prieš tai ėjusiais etapais. Buvo ir labai 
džiugių akimirkų, bet buvo ir nusivylimų.

2017-2018 metais daugiausia dėmesio skirta elito jaunimo 
futbolininkų rengimo procesui. Norisi pabrėžti LVJFA iniciatyvą 
organizuoti komandas šalies regionuose bei varžybas joms.

U-16 vaikinų rinktinė praėjusiame etape sužaidė net 10 tarptautinių 
rungtynių įvairiuose turnyruose ir kontrolinių mačų. Džiugina iškovota 
antroji 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 rinktinei taip pat sužaidė 12 tarptautinių rungtynių. Ataskaitinis 
laikotarpis nebuvo sėkmingas šiai rinktinei, nors Europos čempionato 
atrankoje užimta jau mums įprasta III vieta, toliau sekę turnyrai 
susiklostė nesėkmingai. Pralaimėta visiems varžovams Baltijos taurės 
turnyre, bei Banikovo taurės turnyre Ukrainoje.

U-18 rinktinė 2017-2018 metais neturėjo daug veiklos ir dalyvavo tik 
UEFA Development turnyre Minske, kuriame tarp 12 ekipų užėmė 8-ąją 
vietą. Žaidėjai įgijo patirties besivaržydami su pajėgiomis Islandijos, 
Belgijos bei Suomijos rinktinėmis.

U-19 rinktinė po nesėkmingo pasirodymo per praėjusią Europos 
čempionato atranką, besirengdama naujai atrankai sužaidė 10 
kontrolinių mačų. Pasiektos 7 pergalės ir patirti 3 pralaimėjimai. 
Rinktinei nepavyko apginti Baltijos taurės laimėtojos titulo. Šįkart teko 
tenkintis II vieta, į priekį praleidus Latvijos bendraamžius. Prestižiniame 
Valentino Granatkino turnyre Rusijoje ši rinktinė grupėje iškovojo visas 
tris pergales, tačiau baigė turnyrą 4-ojoje vietoje.

Moterų ir merginų futbole svarbiausias renginys buvo merginų 
WU17 Europos čempionato fi nalas, todėl visos pastangos buvo 
nukreiptos į Merginų futbolo akademijos veiklą Vilniuje bei Lietuvos 
WU17 rinktinės pasirengimo ciklą. Jo metu merginos turėjo visą seriją 
kontrolinių rungtynių ir stovyklų. Kad ir kaip buvo sunku varžytis su 
moterų futbolo elito komandomis, tačiau tokio rango varžybose įgyta 
patirtis yra pati vertingiausia, kada nors gauta rungtyniaujant mūsų 
Lietuvos moterų ir merginų rinktinėms.
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LIETUVOS 
FUTBOLO 
A LYGA

Rytis DAVIDOVIČIUS
Lietuvos futbolo A lygos vadovas

Kalbėdamas apie aukščiausią Lietuvos futbolo 
čempionatų divizioną – A lygą – noriu pasidžiaugti, kad 
pastarieji metai yra sėkmingi Lietuvos futbolo klubams 
Europos varžybose. Reguliariai pasiekiamas UEFA Europos 
lygos trečiasis atrankos etapas. Tobulėja žaidėjai lietuviai, 
kurie įgyja tarptautinių varžybų patirties, didėja investicijos 
į Lietuvos futbolą.

Labai džiugu, kad Lietuvos futbolo A lygos klubai yra 
labiausiai progresavę Europoje praėjusį sezoną. UEFA 
klubų reitinge 2016/17 sezono metu jie vidutiniškai rinko po 
0,5 taško, o 2017/18 metais - jau 2,375 ir pasiekė net 375 % 
augimą!

Šiais metais Lietuvos futbolo federacija į A lygą 
investavo 206 tūkst. eurų. Būtent investavo, o ne skyrė. 
Lietuvos futbolo A lygos klubai yra viena esminių 
Lietuvos futbolo sistemos dalių. Pastaruoju metu, A 
lygos futbolininkai sudaro daugiau nei pusę visų Lietuvos 
vyrų rinktinės žaidėjų. Panaši padėtis – ir jaunimo (U-21) 
rinktinėje.

Kasmet Lietuvos A Lygos klubai lietuvių žaidėjų 
atlyginimams skiria apie 2,1 mln. eurų. Dar panaši suma 
skiriama išlaikyti klubo struktūrai. Rungtyniaujantys 
klubai – tai viešosios, nepelno įstaigos, reinvestuojančios 
surinktas lėšas į visos Lietuvos futbolą.
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LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIŲ 
FUTBOLO ASOCIACIJA

LFF veiklos ataskaita 2017-2018 metais 2017-2018 metais 2017-2018 metais 2017-2018 metais 2017-2018 metais 2017-2018 metais

Vytautas VAŠKŪNAS
Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacijos prezidentas

Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacija (LVJFA) 2017-2018 
metais pradėjo ir sklandžiai tęsė debiutinius turnyrus – Pradinukų 
lygą, Lietuvos regionų pirmenybes, LVJFA taurės turnyrą.

Į reikšmingų Asociacijos naujovių sąrašą patektų priimti nauji 
LVJFA įstatai, inicijuotas ir parengtas programos „Lietuvos jaunimo 
integracija į profesionalų vyrų futbolą“ reglamentas, Etikos kodekso 
varžybų dalyviams rengimas bei aukščiausio lygio jaunimo futbolo 
varžybų – SHARP Elitinės jaunių lygos plėtra iki 4 divizionų. 

Čempionato plėtra tapo reikšmingu iššūkiu Asociacijai – prie 
U-19 ir U-17 divizionų pridėti U-16 ir U-15 divizionai, tad komandų 
ir žaidėjų skaičius padvigubėjo. Organizaciniu aspektu, varžybas 
pavyko sklandžiai ir numatytu laiku įvykdyti. Svetainė www.
lietuvosfutbolas.lt tapo efektyviu instrumentu viešinti rezultatus ir 
rungtynių protokolus. 

Įdomiausios sezono rungtynės yra tiesiogiai transliuojamos 
per internetą. Lygos geriausių žaidėjų rinkimai ir sezono užbaigimo 
renginys sulaukia daug dėmesio iš sirgalių ir LFF vadovybės. 
Čempionatas turi savo „Facebook“ paskyrą, kuriame nuolat 
talpinamos naujienos, dalinamasi rungtynių nuotraukomis. 
Rezultatai ir statistika yra viešinami naudojant e-sistemą COMET. 

Siekiama išlaikyti esamą struktūrą, 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 - antros pagal rangą Lietuvos jaunimo 
varžybos, kurių nugalėtojai pelno kelialapius į Elitinę jaunių 
lygą. Pirmenybės vyksta regioniniu principu, daugiausia žaidžia 
mažesnių šalies miestų komandos. Siekiama išlaikyti plačią 
geografi ją, pritaikius regioninę struktūrą (yra Pietų-Rytų bei Šiaurės-
Vakarų regionai) ir taip suteikus galimybę varžytis kuo daugiau 
komandų. 

Vis didesnį susidomėjimą kelia Lietuvos regionų pirmenybės. 
Jose perspektyviausi savo amžiaus grupių žaidėjai iš visų 
komandų turi šansą pasirodyti prieš futbolo specialistus ir žiūrovus 
bei tapti Lietuvos jaunimo rinktinių kandidatais. Žaidėjai atstovauja 
Aukštaitijos, Kauno, Vilniaus arba Žemaitijos regionų rinktinėms. 
Taip pat projektas įtraukia jaunus trenerius, kurie vykdo žaidėjų 
atrankas į rinktines. 

2017 m. startavęs projektas yra vystomas, norima, jog 
geriausiai pasirodžiusios komandos galėtų išbandyti jėgas turnyre 
svetur bei toliau tobulėti. Šįmet bus surengtas specialus išvykos 

turas Lenkijoje. 
Iš reikšmingų ataskaitinio laikotarpio įvykių verta paminėti 

programos „Lietuvos jaunimo integracija į profesionalų vyrų 
futbolą“ reglamento sukūrimą.  Jo tikslas - kad dalis Lietuvos 
futbolo klubų iš A, I, II lygų būtų suinteresuoti suteikti jauniems 
(U-21 ir jaunesniems) žaidėjams daugiau žaidimo laiko ir gautų 
motyvacinius apdovanojimus iš programos fi nansinio fondo.

2017-2018 M.
VARŽYBOS 11×11:
SHARP Elitinė jaunių lyga (EJL) su U-15, U-16, U-17, U-19 

divizionais. Viso 2017 m. sužaistos 448 rungtynės, komandos 
užregistravo 986 žaidėjus. Trukmė: kovo mėn. vidurys – lapkričio 
mėn. vidurys, dar dvejos atkrentamosios rungtynės lapkričio 
pabaigoje. Apdovanojimų šventė surengta gruodžio 8 d. – ofi cialus 
sezono fi nišas.

2018 m. lyga startavo tokiu beveik pačiu formatu. Joje dalyvauja 
32 komandos su 690 žaidėjų.

LVJFA Pirma lyga su U-14, U-15, U-16, U-17, U-19 divizionais. 
Viso 2017 m. sužaistos 699 rungtynės, komandos užregistravo 
1893 žaidėjus. Trukmė: balandžio mėn. pradžia – spalio mėn. 
vidurys, atkrintamosios rungtynės spalio mėn. pabaigoje.

2018 m. pirmenybėse startavo 86 komandos, užsiregistravo 
1666 žaidėjai. 

LVJFA Antra lyga su U-14 divizionu. Viso 2017 m. sužaistos 249 
rungtynės, komandos užregistravo 602 žaidėjus. Trukmė: balandžio 
mėn. vidurys – spalio mėn. pabaiga.

2018 m. pirmenybėse dalyvauja 18 ekipų, registravosi 343 
žaidėjai. 

Debiutinės Regionų pirmenybės su U-17, U-16, U-15, U-14 
amžiaus grupėmis. Viso 2017 m. sužaista 16 rungtynių. 
Aukštaitijos, Kauno, Vilniaus ir Žemaitijos rinktinės užregistravo iki 
400 žaidėjų. Trukmė: amžiaus grupė sužaidė savo rungtynes per 
dieną, pirmenybės vyko birželį ir rugpjūčio mėn.

2018 m. surengtos 28 rungtynės su panašiu žaidėjų skaičiumi, 
pradėtas bendradarbiavimas su kolegomis iš Lenkijos dėl 
specialaus išvykos turo Lenkijoje. 
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LVJFA 2018 METŲ SEZONE 
VYKDO ŠIAS VARŽYBAS: 

SHARP Elitinė jaunių lyga (U15 – U19 amžiaus grupės) 
LVJFA Pirma lyga (U15 – U19 amžiaus grupės) 
LVJFA U14 pirmenybės 
Lietuvos regionų pirmenybės (U14 – U17 amžiaus grupės). 
Wellkid lyga (U10 – U13 amžiaus grupės) 
Mažojo futbolo pirmenybės (U10 – U13 amžiaus grupės) 
Pradinukų lyga (U6 – U10 amžiaus grupės)

NACIONALINĖ 
FUTBOLO AKADEMIJA

Henrikas GRIGAS
Nacionalinės futbolo akademijos direktorius

Nacionalinėje futbolo akademijoje (NFA) ugdymo procesą 
papildė neformalaus vaikų švietimo (NVS) programa, kurią 
fi nansuoja Kauno miesto savivaldybė. Šios programos tikslas – 
psichologinis sportininkų rengimas.

2017 metais Nacionalinėje futbolo akademijoje (NFA) pagal 
aukšto meistriškumo sportininkų rengimo programą buvo ugdomos 
2004 m. ir 1999-2000 m. gimimo grupės. 2018 m. sudaryta nauja 
2005 m. gupė. Šiuo metu akademijoje ugdoma apie 40 žaidėjų. 

Akademijos auklėtiniai nuolat kviečiami į jaunimo U-17, U-19 
ir U-21 rinktines. 2017 metais U-19 Lietuvos rinktinė laimėjo 
baltijos taurę. 2018 metais U-19 rinktinė sėkmingai pasirodė 
tarptautiniame Valentino Granatkino turnyre. Šių rinktinių pagrindą 
sudaro akademijos auklėtiniai. Ernestas Mockus buvo pripažintas 
naudingiausiu turnyro gynėju.

Talentingiausi akademijos auklėtiniai tobulintis išvyko į 
užsienio klubus ir akademijas: Kipras Kažukolovas („Brighton 
& Hove Albion”), Edgaras Utkus („AS Monaco”), Karolis 
Žebrauskas („Udinese”), Vilius Piliukaitis („Blackburn Rovers”). Kiti 
perspektyvūs žaidėjai – Matas Vareika, Ernestas Mockus ir Matas 
Ramanauskas yra žinomų klubų akiratyje, dalyvauja jų peržiūrose.

1999-2000 m. akademijos grupė dalyvavo LFF II-oje lygoje ir 
užėmė 1-ąją vietą. Šiuo metu žaidžia LFF Pirmoje lygoje.

2004-2005 m. amžiaus grupė dalyvavo metais vyresnių Elitinės 
lygos U-16 čempionate.

Vystoma partnerystė su Danijos FC „Nordsjaelland“ klubu, 
kuris yra jaunimo ugdymo lyderis savo šalyje: vykdomos trenerių ir 
žaidėjų stažuotės, dalinamasi žaidėjų ugdymo patirtimi, vykdomos 
metodologijos tobulinimo konsultacijos.

Lapkritį šeši perspektyvūs 2004 m. NFA auklėtiniai ir treneriai 
kviečiami į stovyklą šiame klube. 

AKADEMIJOS AUKLĖTINIAI 
NUOLAT KVIEČIAMI Į 
JAUNIMO U-17, U-19 IR U-21 
RINKTINES. 2017 METAIS 
U-19 LIETUVOS RINKTINĖ 
LAIMĖJO BALTIJOS TAURĘ. 
2018 METAIS U-19 RINKTINĖ 
SĖKMINGAI PASIRODĖ 
TARPTAUTINIAME VALENTINO 
GRANATKINO TURNYRE. ŠIŲ 
RINKTINIŲ PAGRINDĄ SUDARO 
AKADEMIJOS AUKLĖTINIAI. 
ERNESTAS MOCKUS BUVO 
PRIPAŽINTAS NAUDINGIAUSIU 
TURNYRO GYNĖJU.

NESTANDARTINIO FORMATO 
VARŽYBOS:
Vaikų 7×7 ir 9×9 futbolo čempionatai su U-10, U-11 bei U-12, 

U-13 amžiaus grupėmis. Viso 2017 m. sužaista apie 2820 
rungtynių, komandos užregistravo apie 3600 žaidėjų. Trukmė: 
balandžio mėn. vidurys – spalio mėn. pabaiga.

Vaikų mažojo futbolo 5×5 futbolo čempionatai su U-10–U-13 am-
žiaus grupėmis. Viso 2017 m. sužaista apie 900 rungtynių, ko man-
dos užregistravo iki 1728 žaidėjus. Trukmė: gruodžio – kovo mėn.

Eksperimentinė LVJFA taurė (9×9) su U12–U13 amžiaus 
grupėmis. Viso sužaista 16 rungtynių, komandos užregistravo iki 
208 žaidėjų. Trukmė: dvi dienos, spalio mėn. viduryje.

Debiutinė Pradinukų lyga (5×5) su U-11 (moksleivių pirmokų–
ketvirtokų) amžiaus grupė. Viso sužaista iki 432 rungtynių, 
užsiregistravo iki 1400 žaidėjų. Trukmė: kovo mėn. vidurys – 
gegužės mėn. vidurys.

2017 m. pradžioje startavusi Pradinukų lyga turi atskirą www.
pradinukulyga.lt svetainę. Informaciniais partneriais buvo 15min.lt 
ir didžiausias elektroninis dienynas Lietuvoje tamo.lt.

Lietuvos vaikų futbolo čempionatas, kuriame komandos žaidžia 
7x7 ir 9x9 formatu, nuo 2018 m. pavadintas naujojo rėmėjo vardu 
– Wellkid lyga. Čempionatą sudaro U-10, I-11, U-12, U-13 divizionai, 
iš viso žaidža 214 komandų, daugiau nei 3300 žaidėjų. Vyksta 
balandžio-spalio mėnesiais.

Lietuvos mažojo futbolo čempionate komandos varžėsi 5x5 
formatu žiemos sezonu salėse ir maniežuose. 128 komandos, per 
1800 žaidėjų. 

Pradinukų lygoje, kuri kovo-gegužės mėnesiais vyko 5x5 
formatu aikštėse ar salėse, žaidė 1-4 klasių moksleiviai (U-11), 176 
komandos, iš viso - per 3000 žaidėjų.
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LIETUVOS MASINIO 
FUTBOLO ASOCIACIJA

Ignas MARCINKEVIČIUS
Lietuvos masinio futbolo asociacijos direktorius

Asociacija 2017-2018 metais tęsė ilgalaikes programas ir 
pradėjo rengti naujo tipo kursus. Labai džiaugiamės, jog mūsų 
renginių bei dalyvių skaičius kiekvienais metais auga. Ir ne tik 
didžiuosiuose Lietuvos miestuose - į veiklas įsitraukia ir mažesnės 
gyvenvietės. 

Labai smagu, kad mūsų pastangas ir draugus įvertino ir 
UEFA. Šįmet už mūsų ilgalaikės partnerės, pedagogės Kristinos 
Surdokaitės veiklą rengiant futbolo šventes spec. Poreikių 
vaikams, UEFA skyrė jai „Grassroots leader” kategorijos sidabrinį 
apdovanojimą, o pernai masinio futbolo lyderio Martyno 
Karpavičiaus projektas „Močiutės už futbolą“ buvo įvertintas 
bronziniu apdovanojimu. 

Ataskaitiniu laikotarpiu MaFA sėkmingai vykdė LFF vaikų 
masinio užimtumo programą „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ – 
didelis dėmesys skiriamas – mergaitėms, salės futbolui, įvairioms 
socialinėms grupėms, nesportuojančių vaikų įtraukimui į aktyvią 
veiklą.  

Programoje vystyti tokie renginiai, kaip Vaikų globos namų 
ir šeimynų projektas „Pažink pasaulį futbolo aikštėje”, Lietuvos 
mokyklų futbolo žaidynės „Golas!”, Lietuvos mokyklų merginų 
futsalo žaidynės „LadyGolas“, FIFA merginų įtraukimo į futbolą 
projektas „Live Your Goals“, Projektas ikimokyklinėms ugdymo 
įstaigoms „Futboliukas” kartu su „Goethe“ institutu, „UEFA 
Grassroots Week. Švęskime futbolą!” – masinio futbolo savaitė – 
inicijuotos šventės įvairiuose Lietuvos vietose.

Dar didesnį dėmesį skyrėme iniciatyvai „Futbolas visiems“, 
apimančią futbolo projektus su neįgaliųjų ir socialinės atskirties 
grupėms atstovaujančiomis organizacijomis. Šioje srityje plėtėme 
renginius skirtus spec. Poreikių asmenims, į veiklas įtraukėme 
įvairias socialines grupes.

Jaučiame didelį susidomėjimą LFF C licencijos kursais. Vien per 
2017 m. buvo sudarytos 3 grupės su 105 dalyviais. Šiais metais 
šis projektas tęsiamas dar didesniais mastais ir esame pritraukę 
beveik 200 dalyvių

Tęsiame labai populiarią „Futboliuko” festivalių seriją 
pritraukiančią tūkstančius vaikų. 

Šiais metais „Futboliukas“ grįžta atsinaujinęs ir stebins savo 
įvairove, nauju daugiafunkciu puslapiu bei dalyvių skaičiumi.

Svarbu paminėti, jog atsinaujinęs „Futboliukas“ ikimokyklinio 
ugdymo grupes į veiklą įtrauks visų mokslo metų laikotarpiu, o 
mažesnės įstaigos neliks nuošalyje, nes pagal naujus nuostatus 
projekte dalyvauti gali visi.

Tarp ataskaitiniu laikotarpiu pasiektų rezultatų reikia paminėti 
LFF kursą „Kitas požiūris“ (nuotoliniai 10 val. mokymai) pritraukusį 
daugiau nei 800 vartotojų, išaugusį į LFF C licencijos mokymus (64 
val. nuotolinių ir kontaktinių mokymų), išplėstą Lietuvos mokyklų 
merginų futsal žaidynių „Ladygolas“ išplėstas amžiaus grupes, 
didėjančius renginių skaičius su spec. Poreikių vaikais, naujai 
startuojančiu sistemos COMET papildiniu, skirtu visų tipų futbolų 
registracijoms.

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

Daugiau nei 400 bendrojo lavinimo mokyklų ir 200 ikimokyklinio 
ugdymų įstaigų aprūpinti inventoriumi.

Surengti „Smagaus futbolo“ koncepcija pagrįsti praktiniai ir 
teoriniai užsiėmimai (16 val.) pedagogams. 

Organizuoti FIFA „Grassroots” kursai pritraukiant masinio 
futbolo lyderius iš visos Lietuvos.

Savo ruožtu apskričių federacijų masinio futbolo renginiai 
pritraukia tūkstančius dalyvių ir žiūrovų. Jų skaičiumi pirmauja 
Vilnius, tačiau renginių gausa – Kaunas. Laikinoji sostinė yra 
akivaizdi lyderė organizuojant futbolo šventes ikimokyklinukams ir 
vaikams iki 10 metų. 
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ATSINAUJINĘS 
„FUTBOLIUKAS“ 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO 
GRUPES Į VEIKLĄ 

ĮTRAUKS VISŲ MOKSLO 
METŲ LAIKOTARPIU, O 
MAŽESNĖS ĮSTAIGOS 
NELIKS NUOŠALYJE, 
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NUOSTATUS PROJEKTE 
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METŲ LAIKOTARPIU, O 
MAŽESNĖS ĮSTAIGOS 

METŲ LAIKOTARPIU, O 

NELIKS NUOŠALYJE, 
MAŽESNĖS ĮSTAIGOS 
NELIKS NUOŠALYJE, 

MAŽESNĖS ĮSTAIGOS 

NUOSTATUS PROJEKTE 

ATSINAUJINĘS 
„FUTBOLIUKAS“ 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO 

ĮTRAUKS VISŲ MOKSLO 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO 
GRUPES Į VEIKLĄ 

ĮTRAUKS VISŲ MOKSLO 
METŲ LAIKOTARPIU, O 
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ATASKAITINIU 
LAIKOTARPIU MAFA 
SĖKMINGAI VYKDĖ 
LFF VAIKŲ MASINIO 
UŽIMTUMO PROGRAMĄ 
„SUGRĄŽINKIME VAIKUS 
Į STADIONUS“ – DIDELIS 
DĖMESYS SKIRIAMAS – 
MERGAITĖMS, SALĖS 
FUTBOLUI, ĮVAIRIOMS 
SOCIALINĖMS GRUPĖMS, 
NESPORTUOJANČIŲ 
VAIKŲ ĮTRAUKIMUI Į 
AKTYVIĄ VEIKLĄ.  
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PROJEKTAI IR VEIKLA
Ilgalaikė LFF vaikų masinio užimtumo programa 
„Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ (SVIS):
 o Vaikų globos namų ir šeimynų turnyras „Pažink pasaulį  

  futbolo aikštėje” (2016 m. - 28 komandos iš 16 įstaigų ir  
  šeimynų; 2017 – 29 komandos iš 20 įstaigų ir šeimynų;  
  2018 – 29 komandos iš 20 įstaigų (223 vaikai));

 o Lietuvos mokyklų futbolo žaidynės „Golas!”; 
   (2017 m. - 627)
 o Lietuvos mokyklų merginų futsalo žaidynės „LadyGolas“  

  (2016 m. – 347 komandos, 2016/17 m. – 445 komandos,  
  2017/18 – 362 komandos)

 o Projektas ikimokyklinėms ugdymo įstaigoms   
  „Futboliukas” kartu su „Goethe“ institutu; (2016/17 m. –  
  24 darželiai; 2017/18 m. – 22 darželiai)

 o  „UEFA Grassroots Week. Švęskime futbolą!” – masinio  
  futbolo savaitė – inicijuotos šventės įvairiuose Lietuvos  
  vietose, gausiausiai futbolą žaidė RIUKKPA inicijuotame  
  renginyje – 6194 vaikai ir 985 pedagogai plius tėveliai iš  
  59 ikimokyklinio ugdymo įstaigų;

• Naujas LFF kursas „Kitas požiūris“ (užsiregistravę 550 
klausytojų);

• LFF C licencijos 3 grupės per 2017 metus – 105 dalyviai 
dalyvavo kursuose;

• FIFA Grassroots kursai – 28 dalyviai;
• Iniciatyva „Futbolas visiems“. Futbolo projektai su 

neįgaliųjų ir socialinės atskirties grupes atstovaujančiomis 
organizacijomis (Festivaliai Vilniuje kartu su Special 
Olympics, „Močiutės už futbolą“ iniciatyva iš Lietuvos 
masinio futbolo asociacijos nario ir kt.);

• Edukacinis konkursas 3:0/4:0 vokiečių kalbos naudai (2016 
m. – 38 komandos, 2017 m. – 40 komandų)

• Futboliuko festivaliai vaikams (vaikų gynimo dienos proga ir 
kt.)

• Žiemos festivalis „Futboliuko Kalėdos“ (Vilniuje, Kaune, 
Utenoje) 

• Merginų festivalis „Live Your Goals/Įgyvendink savo 
svajones“ (2017 m. – 6 miestai 1200 dalyvių)

• Futbolotreniruotės.lt svetainė (paieška vaikų futbolo 
treniruotėms, nuotolinių mokymų platforma)

• Lietuvos benamių futbolo čempionatas – du etapai 
Panevėžyje ir Vilniuje (kartu su VšĮ „Liber continens”)

• Lietuvos senjorų (50+) pirmenybės (2016 m. – 13 komandų, 
2017 m. – 14);

• Lietuvos veteranų (35+) futbolo pirmenybės – (2016 m. – 13 
komandų, 2017 – 13);

• Metodinė parama švietimo ir ugdymo įstaigoms.

REZULTATAI IR NAUJOVĖS
• Naujas LFF kursas „Kitas požiūris“ (nuotoliniai 10 val. 

mokymai), išaugę į LFF C licencijos mokymus (64 val. 
nuotolinių ir kontaktinių mokymų);

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

• Daugiau nei 400 bendrojo lavinimo mokyklų ir 200 
ikimokyklinio ugdymų įstaigų aprūpinti inventoriumi;

• „Smagaus futbolo“ koncepcija paremti praktiniuose ir 
teoriniai užsiėmimai (16 val.) pedagogams;

• 2017 m. startavo „Pradinukų lyga“.

ARTIMIAUSI IŠŠŪKIAI

- LFF D trenerių-organizatorių mokymai (2019)

- LFF ir Special Olympics bendri mokymai dirbantiems su spec. 
Poreikių, negalią turinčiais žmonėmis;

- „Futboliuko“ peržiūrėjimas, įgyvendinimas ir vystymas 
kartu su Respublikine ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros 
pedagogų asociacija (RIUKKPA);

- Ypatingų futbolo treniruočių plėtra su FK. 

- Lietuvos mokyklų futbolo žaidynių „Golas“ plėtra – Mr. Golas 
salės futbolo žaidynės skirtos berniukams. 

- LFF C licencijos projekto tęstinumas ir plėtra (aplikuojama į 
SAM sveikatingumo fondą)
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MOTERŲ FUTBOLAS

Vilma ZURZĖ
Lietuvos moterų futbolo asociacijos generalinė direktorė

2017 metai tapo svarbūs Lietuvos moterų futbolui dėl masinio 
futbolo renginių gausos; geriausio Lietuvos klubinio futbolo 
pasiekimo – Šiaulių futbolo klubo „Gintra-Universiteto“ patekimo 
į UEFA Čempionių lygos stipriausių ekipų šešioliktuką ir mūšio su 
„Barcelona“; bei pasiruošimo ypatingai misijai – UEFA Europos 
merginų iki 17 metų čempionato fi naliniam etapui.

Moterų ir merginų futbolas tampa vis matomesnis bei pasiryžta 
atradimams. 2017 metais sulaukėme rekordinio – net penkiolikos 
– komandų skaičiaus Lietuvos moterų futbolo asociacijos Pirmoje 
lygoje ir išbandėme naują formatą, kuris buvo naudingas regioninei 
plėtrai ir turnyrinei intrigai užtikrinti. Džiugu, kad pernykštė formato 
reforma sulaukė teigiamų atsiliepimų ir 2018 metais ji išlaikyta.

Moterų futbolo A lygoje „Gintra-Universitetas“ nors ir patyrė 
pralaimėjimą „Kauno Žalgiriui“, tačiau įtikinamai apgynė šalies 
čempionių titulą, kuris klubui tapo šešioliktu. Šiaulietės ir kaunietės 
išmėgino jėgas atsinaujinusiose Baltijos lygos varžybose ir jose 
triumfavo „Gintra-Universitetas“.

Lietuvos žiniasklaida dar nebuvo tiek skyrusi daug dėmesio 
moterų futbolui, kaip per „Gintros-Universiteto“ žygį UEFA 
Čempionių lygoje. Puikus šiauliečių žaidimas atrankos etape, 
pergalė prieš Šveicarijos čempiones „Zürich“ bei unikali galimybė 
aštuntfi nalyje susikauti su „Barcelona“.

2017 metų lapkričio 8-oji tapo ypatinga data – sausakimšos 
tribūnos Šiaulių centriniame stadione, aistringas sirgalių 
palaikymas mūsų čempionėms bei geriausios pasaulio žaidėjos 
Liekės Martens magija futbolo aikštėje... Tai buvo įspūdingas 
vakaras Lietuvos futbolui.

Kalbant apie merginų futbolą, 2017 metais buvo juntamas tikras 
pakilimas. Tarpmokyklinės žaidynės mergaitėms „LadyGolas“ 
įtraukė net 445 komandas iš visos valstybės, atsirado kai kuriose 
mokyklose stiprios merginų futbolo bendruomenės. Jaunuolės 
nesidrovi žaisti komandose su berniukais ir tą įrodė jų azartas 
naujame futbolo projekte „Pradinukų lyga“.

Spalio mėnesį vyko FIFA palaikoma „Live Your Goals“ kampanija 
ir buvo surengti šeši futbolo festivaliai, siekiant populiarinti futbolą 
merginų tarpe. Panevėžyje buvo užfi ksuotas dalyvių rekordas – 
380 merginų stadioną „nudažė“ rožine spalva. 

Moterų futbolo bendruomenė akylai stebėjo, kaip vyko 
pasirengimas sukurti naują istoriją – Lietuvai atiteko garbė 2018 
metais surengti UEFA Europos merginų futbolo čempionatą. 

Kandidatės į Lietuvos U-17 rinktinę atsakingai ruošėsi 2017 
metais bei tikėjo svajone atstovauti savo Tėvynei. Lietuvos futbolo 
federacija įveikė iššūkius organizuojant čempionatą ir sulaukė 
puikaus įvertinimo iš UEFA. Lietuvaičių laukė dar viena naujovė 
europiniame fronte – moterų salės futbolo rinktinės debiuto 2018 
metais. 

Turiningi praėję metai parodė, kad moterų futbolas yra 
pasirengęs iššūkiams!
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LIETUVAI ATITEKO 
GARBĖ 2018 METAIS 

SURENGTI UEFA 
EUROPOS MERGINŲ 

FUTBOLO ČEMPIONATĄ. 
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NACIONALINĖ FUTBOLO RINKTINĖ
- Baltijos taurė Lietuva – 2 vieta.
- Atranka į 2019 m. FIFA Pasaulio moterų fubolo čempionatą. 

Preliminarus etapas – 3 vieta.
I grupė: Izraelis, Moldova, Andora, Lietuva.
- Tarptautinis turnyras „Aphrodite Cup“ – 3 vieta.
Dalyviai: Malta, Kipras, Latvija, Bahreinas, Estija, Lietuva.
- Tarptautinės kontrolinės rungtynės Maltoje ×2.

2017 M. RINKTINĖS

WU-19 MERGINŲ RINKTINĖ
- Baltijos taurė Estijoje – 3 vieta.
- UEFA Europos merginų iki 19 m. futbolo čempionato pirmasis 

antrankos etapas – 4 vieta.
3-ioji grupė: Slovakija, Rumunija, Danija, Lietuva.

WU-17 RINKTINĖ
- Baltijos taurė Estijoje – 3 vieta.
- Development turnyras Slovėnija – 4 vieta.
Dalyviai: Vengrija, Liuksemburgas, Slovėnija, Lietuva.
- Development turnyras Airijoje – 4 vieta.
Dalyviai: Danija, Š.Airija, Airija, Lietuva.
- Development turnyras Baltarusijoje.
Dalyviai: Moldova, Ukraina, Baltarusija, Lietuva.
- Tarptautinis „Preparatory“ turnyras Lietuvoje.
Dalyviai: Vokietija, Austrija, Šveicarija, Lietuva.

WU-15 RINKTINĖ
- Baltijos taurė Lietuva – 1 vieta.

VARŽYBOS
2017 m. Lietuvos moterų A lygos čempionatas – 6 komandos.

2017 m. Lietuvos moterų I lygos pirmenybės – 15 komandų (po 
5 komandas Pietų, Rytų ir Vakarų regionuose).

2017 m. Lietuvos moterų Žiemos turnyras (10×10) – 4 
komandos.

2017 m. Lietuvos moterų salės futbolo čempionatas (5×5) – 9 
komandos.

Lietuvos mergaičių 5×5 futbolo čempionatai:
- 2004 m. g. ir jaun. – 9 komandos;
- 2006 m. g. ir jaun. – 6 komandos. 

Lietuvos mergaičių lauko futbolo čempionatai (7×7):
- 2004 m. g. ir jaun. – 9 komandos;
- 2006 m. g. ir jaun. – 6 komandos.

Lietuvos merginų mažojo futbolo čempionatas (vykdo LMNŠC):
- 2000 m. g. ir jaun. – 12 komandų;
- 2002 m. g. ir jaun. – 17 komandų;

Lietuvos merginų futbolo čempionatai (8×8) (vykdo LMNŠC):
- 2000 m. g. ir jaun. –  8 komandos;
- 2002 m. g. ir jaun. – 11 komandų;

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų žaidynių mergaičių (2003 
m. g. ir jaun.) mažojo futbolo varžybos – 40 komandų miesto 
vietovėse ir 28 komandos kaimo vietovėse.
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NACIONALINĖ FUTBOLO RINKTINĖ
- Dvejos tarptautinės draugiškos rungtynės Moldovoje
- Pasiruošimo stovykla ir dalyvavimas Baltijos šalių taurėje 

Estijoje

WU-19 MERGINŲ RINKTINĖ
- Dvejos tarptautinės draugiškos rungtynės Baltarusijoje
- Pasiruošimo stovykla ir dalyvavimas Baltijos šalių taurėje 

Latvijoje
- Pasiruošimo stovykla ir dalyvavimas UEFA atrankoje 

Lietuvoje

2018 M. RINKTINĖS

KITI PROJEKTAI
• Moksleivių salės futbolo žaidynės „LadyGolas“– 475 

komandos.
• Festivaliai „Live Your Goals“ – 6 renginiai.
• Fondas „Moterys už futbolą“ – masiniai moterų futbolo 

renginiai regionuose.

DIDŽIAUSI PASIEKIMAI
- Moterų I lygos varžybų vykdymo sistemos pasikeitimas ir 

pagausėjęs komandų dalyvių skaičius;
- Moterų futbolo trenerių įtraukimas į talentų programą;
- Puikus Šiaulių „Gintra-Universitetas“ pasirodymas UEFA 

moterų čempionų lygoje.
- Augantis projekto „LadyGolas“ dalyvių skaičius.
- Festivaliai „Live Your Goals“ spalį surengti 6 miestuose – 

Vilniuje, Telšiuose, Panevėžyje, Trakuose, Gargžduose ir 
Prienuose. Panevėžyje užfi ksuotas dalyvių rekordas – 
susirinko 380 mergaičių.

- Pagrindinis moterų futbolo naujienų skelbėjas – 2017 metais 
Moterys už futbolą „Facebook“ profi lis turėjo 7482 sekėjus, 
72 proc. iš jų – moterys.

KITI PROJEKTAI
• “LadyGolas” – 362 komandos
• Fondas “Moterys už futbolą“ – masiniai moterų futbolo 

renginiai regionuose.

WU-17 RINKTINĖ
- Treniruočių stovykla Marijampolėje
- Draugiškos rungtynės Lietuvoje
- Dvejos tarptautinės draugiškos rungtynės Latvijoje
- Treniruočių stovykla ir draugiškos rungtynės Marijampolėje
- Draugiškos rungtynės Lietuvoje
- Dvejos tarptautinės draugiškos rungtynės Kipre
- Tarptautinės draugiškos rungtynės Baltarusijoje
- Draugiškos rungtynės Lietuvoje
- Treniruočių stovykla Palangoje
- Dalyvavimas UEFA Europos merginų iki 17 m. futbolo 

čempionato fi naliniame turnyre Lietuvoje.
- Pasiruošimo stovykla ir dalyvavimas Baltijos šalių taurėje 

Latvijoje 
- Pasiruošimo stovykla ir dalyvavimas UEFA atrankoje 

Lenkijoje

WU-16 RINKTINĖ
- Treniruočių stovykla ir dalyvavimas UEFA Development 

turnyre Lietuvoje

WU-15 RINKTINĖ
- Dvejos tarptautinės draugiškos rungtynės su Rusija
- Pasiruošimo stovykla ir dalyvavimas Baltijos šalių taurėje 

Estijoje

MOTERŲ FUTSAL RINKTINĖ
- Dvejos tarptautinės draugiškos rungtynės Baltarusijoje
- Pasiruošimo stovykla ir dalyvavimas UEFA Moterų futsal 

atrankoje

VARŽYBOS
2018 m. Lietuvos moterų A lygos čempionatas – 5 komandos.

2018m. 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
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SALĖS IR PAPLŪDIMIO 
FUTBOLAS

Remigijus DAUGĖLA
Lietuvos salės futbolo asociacijos direktorius

SALĖS FUTBOLAS
Šis futbolas, kurį galima žaisti ištisus metus, užima vis 

tvirtesnes pozicijas Lietuvoje. O Lietuvos futsalo klubai jau ne vieną 
dešimtmetį - nuolatiniai tarptautinių turnyrų dalyviai. 

Lietuvos salės futbolo vyrų rinktinė 2017 m gruodžio mėn. 
iškovojo Baltijos taurę, lemiamame mače nugalėjusi favorite laikytą 
Latvijos rinktinę. Turnyras vyko Šiaulių arenoje.

Salės futbolo populiarumo augimo ženklas – šįmet pirmąsyk 
suformuota Lietuvos moterų futsalo rinktinė. Jai iškart teko 
išbandymas kova. UEFA patikėjo Lietuvai surengti pirmąsyk 
organizuojamo Europos futsalo čempionato atranką. Ji vyko 
Prienuose. Tik ką sudaryta Lietuvos moterų rinktinė pasiekė 
istorines lygiąsias su pajėgia Slovakijos ekipa, liko trečia grupėje, 
tačiau įgijo neįkainojamos patirties. Tikiu, kad tai paskatins 
mergins dažniau rinktis salės futbolą. 

Lietuvai buvo patikėta rengti ir UEFA salės futbolo Čempionų 
lygos preliminariąją atranką, kurią šįmet užtikrintai laimėjo 
Kauno „Vytis”. Ji vyko Jonavos arenoje. „Vytis iškovojo teisę 
žaisti pagrindiniame Čempionų lygos atrankos etape š.m. spalio 
pradžioje Slovakijoje.

Siekiame Lietuvoje surengti ir 2020 m. FIFA futsalo pasaulio 
čempionatą. Tam turime visą infrastruktūrą. Tai būtų dar didesnis 
impulsas šio žaidimo populiarinimui ir viso Lietuvos futbolo 
žinomumui pasaulyje. 

Smagu konstatuoti, kad 2017/18 m.  sezono A lygos nugalėtojai 
paaiškėjo kone paskutiniame čempionato ture. A lygos nugalėtojais 
tapo Kauno „Vytis”.

Labai pageidautina, kad būtų kuo daugiau stiprių, panašaus 
pajėgumo komandų. 

Reikia pabrėžti, kad padaugėjo A lygos rungtynių tiesioginių 
transliacijų, didėja futsalo žinomumas.

Lietuvos salės futbolo taurės fi nalas kovo pabaigoje vyko 
Kėdainių arenoje. Susitiko Kauno „Vytis”ir Kaišiadorių BALTAI. Per 
rezultatyvias rungtynes (9:4) nugalėtojais tapo Kauno „Vytis”.
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2016/2017 M.
A-lyga:
 9 Klubai – 16 turų – 72 rungt.
LFF taurė: 
 32 Klubai (9 iš A-Lygos) – 6 etapai – 31 rungt.
UEFA Futsal Cup:
 Lietuvos čempionai SK „Baltija“ Lietuvoje susitiko su Turkijos, 

Gibraltaro ir Bosnijos ir Hercegovinos čempionais. 3 rungt. 
(2 pergalės, 1 pralaimėjmas) - 2 vieta grupėje

Lietuvos rinktinė:
Baltijos taurė Latvijoje: 
 2 rungt. (1 lygiosios, 1pralaimėjimas) - 2 vieta
Europos čempionato atranka Lietuvoje: 
 2 rungt.: (1 pergalė, 1 pralaimėjimas) - 2 vieta grupėje

2017/2018 M.
A-lyga:
 10 Klubų – 18 turų – 90 rungt.
LFF Taurė:
 20 Klubų (10 iš A-Lygos) – 5 etapai – 19 rungt.
UEFA Futsal Cup:
 Lietuvos čempionai „Vytis“ Liuksemburge susitiko su 

Liuksemburgo, Kosovo ir Juodkalnijos čempionais. 3 rungt. 
(1 lygiosios, 2 pralaimėjimai) - 3 vieta grupėje.

Lietuvos rinktinė:
Baltijos taurė Lietuvoje:
 2 rungt. (1 pergalė, 1 lygiosios) - 1 vieta
Kontrolinės su Baltarusijos rinktine Lietuvoje: 
 2 rungt. (1 lygiosios, 1 pralaimėjimas)
Lietuvos moterų rinktinė:
Kontrolinės su Baltarusijos rinktine Baltarusijoje: 
 2 rungt. (2 pralaimėjimai)
„Futsal EURO 2019” atranka: 
 2 rungt. (1 lygiosios, 1 pralaimėjimas).
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PAPLŪDIMIO FUTBOLAS
Pirmą kartą Lietuvos paplūdimio futbolo istorijoje, Lietuvos 

paplūdimio futbolo rinktinė pernai dalyvavo treniruočių stovykloje 
Šventojoje. Ten vyko pasirengimas Paplūdimio futbolo „Euro 
League 2017”. Stovyklos metu treneriai atrinko žaidėjus 
atstovausiančius Lietuvai.

2017 m. rugpjūčio 24-27 dienomis Lietuvos paplūdimio 
futbolo rinktinė dalyvavo „Euro League 2017” B divizione (Europos 
čempionatas). Pasiekta pirma pergalė tokio lygio varžybose prieš 
stiprią Nyderlandų rinktinę rezultatu 6:3. 

Pasaulio paplūdimio reitinguose pakilta iš 80 į 63 vietą.
Šįmet Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė dalyvavo treniruočių 

stovykloje Kupiškyje. Ten vyko pasirengimas Paplūdimio futbolo 
„Euro League 2018” varžyboms. Liepos 14-15 sužaistos dvejos 
draugiškos rungtynės su Latvijos rinktine. Vienerios rungtynės 
pralaimėtos, kitos laimėtos.

2018 metų liepos 19-23 dienomis Lietuvos paplūdimio futbolo 
rinktinė dalyvavo „Euro League 2018” B divizione (Europos 
čempionatas). Pasaulio paplūdimio reitinguose pakilta iš 63 į 61 
vietą.

Lietuvos paplūdimio futbolo čempionatas 2017 m. vyko dviem 
turais (12 rungtynių, 70 įvarčių), šįmet – jau trimis: 2018 m „Stiklita” 
paplūdimio futbolo čempionato turai vyko Prienuose, Kupiškyje 
ir Nidoje. Prienuose ir Kupiškyje yra visus tarptautiniu standartus 
atitinkančios stacionarios aikštės. Organizuojant turus, visuose 
miestuose aktyviai prisideda vietos savivaldybės, bendruomenė.

Ataskaitiniu laikotarpiu sužaistos 24 rungtynės, 350 įvarčių, 
komandų skaičius nekito – 8. 

Finalinio etapo kovos Nidoje buvo tiesiogiai transliuojamos 
internetu. Nugalėjo Vilniaus „Igol”.

Tiek pat komandų dalyvavo paplūdimio futbolo „Stiklita” taurės 
turnyre Palangoje. Nugalėjo Vilniaus „Audra”.

Po šių varžybų sulaukta daugybės teigiamų atsiliepimų – ir iš 
dalyvių, ir iš žiūrovų – su pageidavimais tokias šventes rengti ir 
toliau. 

LIETUVOS PAPLŪDIMIO 
FUTBOLO ČEMPIONATAS 

2017 M. VYKO DVIEM 
TURAIS (12 RUNGTYNIŲ, 

70 ĮVARČIŲ), ŠĮMET – 
JAU TRIMIS: 2018 M 

„STIKLITA” PAPLŪDIMIO 
FUTBOLO ČEMPIONATO 

TURAI VYKO PRIENUOSE, 
KUPIŠKYJE IR NIDOJE. 
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TEISĖJŲ ASOCIACIJA

Gercas ŽAKAS
LFTA viceprezidentas

Praėję metai Lietuvos futbolo teisėjų asociacijai buvo 
labai darbingi. Seminarai, testai, tarptautinės rungtynės, 
bendradarbiavimas su sporto mokyklomis – visus darbus sunku 
ir išvardyti. Tačiau verta pabrėžti pagrindinius dalykus – teisėjų 
korpuso tobulėjimą ir plėtrą.

2017-uosius pradėjome A lygos seminaru ir fi zinio pasirengimo 
testais Kaune. Seminaro lektorius buvo UEFA delegatas Leonidas 
Kalošinas iš Rusijos. Po šio seminaro sekė 16 dienų pasirengimo 
stovykla Turkijoje. Stovykloje dalyvavo visi aukščiausios 
lygos teisėjai bei asistentai, taip pat į stovyklą buvo pakviesti 
perspektyviausi I lygos teisėjai bei asistentai. 

Metų pradžioje išleista futbolo taisyklių knygutė lietuvių kalba. 
Prie šios knygutės išleidimo ženkliai prisidėjo keletas LFTA narių, 
vadovaujamų Pauliaus Malžinsko.

Tarptautinių paskyrimu metus pradėjo Gediminas Mažeika su 
brigada Europos lygos rungtynėmis „RC Celta De Vigo” – „Shakhtar 
Doneck”. 

Vėliau sekė seminaras skirtas I lygos teisėjams bei asistentams, 
kurį vedė metodinio komiteto nariai Audrius Žuta, Gercas Žakas ir 
Aušra Kancė. Seminare dalyvavo 70 dalyvių.

Įkandin buvo surengti 4 D lygio seminarai, skirti naujiems 
bei mažai patirties turintiems teisėjams. Seminarai vyko Kaune, 
Klaipėdooje, Vilniuje ir Šiauliuose. Juos vedė LFTA sekretorius, 
metodinio komiteto narys Šarūnas Tamulynas, jam talkino regionų 
koordinatoriai Vladimiras Gerasimovas, Robertas Valikonis, 
Gintautas Mirauskas bei metodinio komiteto nariai Audrius Žuta, 
Gercas Žakas. Seminaruose viso dalyvavo daugiau nei 60 teisėjų.

Kovo mėnesį Lietuvoje organizuoti FIFA &UEFA  „Refereeing 
Assitance Programme” kursai, kuriuose dalyvavo LFTA fi zinio 
pasirengimo treneris Marius Čeliauskas bei inspektoriai Gercas 
Žakas ir Aušra Kancė. Šių kursų metu atliekant praktines užduotis 
juose dalyvavo nemaža dalis LFTA teisėjų.

Įpusėjus sezonui surengtas antras seminarų ciklas, laikyti fi zinio 
pasirengimo normatyvai birželio mėn. Vienos dienos seminaras 
surengtas A lygos teisėjams, asistentams ir inspektoriams. Jame 
seminare dalyvavo 60 teisėjų.  

Siekiant pagerinti I-II lygų teisėjų pasirengimą organizuotas 
dviejų dienų UEFA seminaras I ir II lygų teisėjams ir asistentams su 
praktinėmis užduotimis. Jį vedė UEFA teisėjų komiteto narys  Kyros 
Vassaras.

Bendradarbiaujant su futbolo mokyklomis, siekiant artimiau su 
futbolo taisyklėmis supažindinti jaunimą, pritraukti į teisų korpusą 
surengti keli seminarai atskirose futbolo mokyklose Kaune, Utenoje, 
Tauragėje, Visagine. Juose dalyvavo per 100 dalyvių.  

Didėjant moterų teisėjų būriui Lietuvoje atsirado galimybė pirmą 

kartą LFTA istorijoje suorganizuoti FIFA moterų teisėjų seminarą, 
kurį vedė FIFA lektorė, buvusi ilgametė FIFA asistentė iš Kroatijos 
Lada Rojc. 

Šiuo metu Lietuvoje įvairiuose lygose teisėjauja 25 merginos. 
Didelio dėmėsio susilaukė nauja iniciatyva – organizuotas 

įvadinis seminaras moterų futbolo klubams, kurio metu žaidėjos 
susipažino su taisyklių traktavimo subtilybėmis ir turėjo galimybę 
išbandyti save teisėjos vaidmenyje. Seminare dalyvavo 30 
dailiosios lyties atstovių, jį vedė metodinio komiteto narė Aušra 
Kancė.  

2017m. buvo vieni sėkmingiausių moterų FIFA kategorijos 
teisėjoms.

Ieva Ramanauskienė teisėjavo UEFA merginų U-17  fi naliniame 
turnyre, kuriame teisėjavo ir fi nalo rungtynes. Justina Lavrenovaitė 
teisėjavo UEFA merginų U-19 fi naliniam turnyre, kuriame 
teisėjavo ir pusfi nalio rungtynes.  Justina 2017 m debiutavo 
ir moterų čempionų lygos rungtynėse su visa Lietuvos teisėjų 
brigada, įskaitant ir rezervines teisėjas Jurgitą Mačikunytę ir 
Rasą Imanalijevą. 2017 m. R. Imanalijeva sėkmingai debiutavo ir 
tarptautinėje arenoje. 

2017 metais mūsų FIFA kategorijos teisėjai sulaukė rekordinio 
tarptautinių paskyrimų skaičiaus. FIFA kategorijos teisėjas 
Gediminas Mažeika, asistentai Vytenis Kazlauskas, Vytautas 
Šimkus, papildomi teisėjo asistentai Donatas Rumšas ir Robertas 
Valikonis teisėjavo ne tik U-21 Europos čempionato fi naliniame 
etape, tačiau sulaukė ir UEFA Čempionų lygos rungtynių paskyrimų, 
ko iki šiol LFTA istorijoje nėra buvę. 

Paplūdimio futbolo FIFA kategorijos teisėjai Laurynas 
Aržuolaitis bei Vitalijus Gomolko taip pat turėjo rimtų iššūkių 
tarptautinėje arenoje ir su šiais iššūkiais abu teisėjai susitvarkė 
pagirtinai.

Salės futbolo teisėjai Aleksandras Sliva ir Šarūnas Tamulynas 
teisėjavo UEFA Europos lygos ir Jaunimo olimpinių žaidynių 
atrankos turnyruose.

LFTA inspektoriai Paulius Malžinskas bei Aušra Kancė vertino 
teisėjų darbą ir Europos lygos, ir UEFA Čempionų (-ių) lygos 
rungtynėse.  Džiugu, kad Lietuvos inspektoriai kviečiami taip pat 
ir į fi nalinius UEFA turnyrus - A. Kancė sulaukė paskyrimo į UEFA 
WU–17 fi nalinį turnyrą Čekijoje.

LFTA nariai A.Kancė, P.Malžinskas ir M.Čeliauskas  kviečiami į 
UEFA  organizuojamus CORE kursus, kuriuose skaito paskaitas ir 
kitų šalių teisėjams.  

Gerus tarptautinių rungtynių inspektorių vertinimus gavo 
Manfredo Lukjančuko ir Donato Rumšo brigados.

Stiprinanat  LFTA  A lygos teisėjų, asistentų  ugdymo procesą 
bei motyvaciją  2017 metais tarptautinėse rungtynėse patirties 
įgijo dauguma LFTA A lygos teisėjų. Mantas Lešinskas, Mangirdas 
Mirauskas, Arūnas Šeškus, Gevorkas Arakelianas,  Edgaras 

26 LFF veiklos ataskaita 2017-2018 metais



27LFF veiklos ataskaita 2017-2018 metais

METŲ PRADŽIOJE 
IŠLEISTA FUTBOLO 
TAISYKLIŲ KNYGUTĖ 
LIETUVIŲ KALBA. 
PRIE ŠIOS KNYGUTĖS 
IŠLEIDIMO ŽENKLIAI 
PRISIDĖJO KELETAS 
LFTA NARIŲ, 
VADOVAUJAMŲ 
PAULIAUS MALŽINSKO.

Bučinskas, Tadas Dunauskas, Donatas Šimenas, Mindaugas 
Jackus, Robertas Valikonis, Robertas Šmitas, Edmundas Gaigalas, 
Jurijus Paškovskis debiutavo asistento pozicijose, rezervinio 
teisėjo ir papildomo teisėjo asistento pozicijose.

Reikėtų paminėti sėkmingą LFTA narių D.Šimėno, L.Jonušio, 
M.Mirausko dalyvavimą UEFA CORE programoje, kuri suteikia 
puikias galimybes augti ir tobulinti savo asmenybę bei teisėjavimo 
kokybę bendradarbiaujant su kitų šalių teisėjais bei instruktoriais.  

LFTA ir toliau suteiks galimybes visiems LFTA nariams,  kurie 
yra pasirengę priimti šį iššūkį, tobulinti savo teisėjo kompetenciją 
dalyvaujant UEFA CORE programoje. 

LFTA toliau plėtojo teisėjų apsikeitimo programas su tokiomis 
šalimis, kaip Latvija ir Šiaurės Airija. Šių programų dėka teisėjai, 
neturintys tarptautinės kategorijos, gali išvykti svetur, teisėjauti kitų 
šalių čempionatuose ir įgyti neįkainojamos patirties.

Šiais metais LFTA ėmėsi ambicingų planų tobulinti teisėjų 
mokymą.  Buvo peržiūrėtos teisėjų ugdymo programos siekiant 
efektyvesnio ugdymo proceso, išplėsta teisėjų vertinimo sistemą, 
kuri apjungia teisėjų vertinimą, fi zinį pasirengimą, teisėjo 
kompetenciją bei elgesį. Organizuojami sistemingi  teisėjų, 
inspektorių susitikimai ir mokymai. 
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Šarūnas BIČIUŠAS
Lietuvos futbolo techninio vystymo asociacijos direktorius

Ataskaitiniu laikotarpiu Asociacija pagrindinį dėmesį skyrė 
gausiems trenerių ir teisėjų kursams bei seminarams. Numatyta, 
kad kiekvienas treneris, dalyvaujantis LFF organizuojamose 
varžybose, privalės turėti atitinkamą UEFA licenciją.

Kai kurie kursai, prasidėję 2017-aisiais, tęsiasi ir dabar. Taip pat 
daug kursų, prasidėjusių šįmet, tęsis kitąmet ir 2020-aisiais. 

2017 m. prasidėję UEFA futbolo trenerių kvalifi kacijos UEFA 
A (9-oji laida) kursai baigėsi praėjusį rugpjūtį. Juose dalyvavo 21 
studentas. UEFA B (9-osios laidos) kursus 2017-aisiais pradėjo 33 
studentai, dabar jie laiko egzaminus. 

Drauge su LFF asociacijomis organizavome įvairius FIFA 
trenerių kursus.

FIFA YOUTH trenerių kursuose 29 dalyvius instruktavo 
specialistai iš Danijos (Jan Poulsen) ir Graikijos (Milan Pavlovič). 

FIFA GRASSROOTS trenerių kursus 28 dalyviams vedė Jamie 
Houchen iš Anglijos.

FIFA WOMEN‘S trenerių kursai sulaukė 26 dalyvių ir instruktorės 
iš Ispanijos Patricia Gonzalez. 

FIFA WOMEN’s teisėjų kursuose dalyvavo 17 teisėjų ir 
instruktorė iš Kroatijos Lada Rojc.

Į FIFA FUTSAL teisėjų kursus atvyko 25 dalyviai, kuriuos 
instruktavo kroatas Ivan Novak.

Susidomėjimo sulaukė ir seminarai futbolo treneriams, 
apimantys jaunųjų futbolininkų rengimo strategiją, vartininkų 
rengimą, žaidimo rodiklių vertinimą. Taip pat 2018 metais 
surengėme pirmąjį seminarą skautingo bei talentų ieškojimo 
tematika. 

2018-aisiais pradėjome UEFA B (10-oji laida) futbolo trenerių 
kvalifi kacijos kursus, kurie tęsis iki kitų metų pavasario. Juos 
pradėjo 32 studentai. Šie kursai pradėti vykdyti integruojant naująją 
miniseminarų metodiką.

Taip pat, šįmet startuojame su naująja, jau trečiąja UEFA PRO 
laida. Kursų numatoma pabaiga 2020 m.

TECHNINIS VYSTYMAS
Asociacija aktyviai dalyvauja ir vykdo FIFA FORWARD 

programos projektus, tarp kurių šįmet vykę FIFA YOUTH trenerių 
kursai (30 studentų, instruktorius Sergej Aleinikov iš Baltarusijos, 
FIFA ELITE REFEREEING teisėjų kursai A lygos teisėjams ir 
asistentams (Instruktorius –Valentin Ivanov (Rusija)). Rugpjūtį 
surengti FIFA WOMEN‘S COACHING trenerių kursai jaunimo 
rinktinių ir moterų komandų treneriams. 

Neseniai baigėsi FIFA FUTSAL trenerių kursai, kuriuose dalyvavo 
beveik 30 trenerių.  

Numatomi gruodžio mėn FIFA GOALKEEPING kursai vartininkų 
treneriams.

Startavo trenerių talentų programa, pagal kurią buvo atrinkta 
20 perspektyvių futbolo trenerių (15 vyrų ir 5 moterys) bei 6 
salės futbolo treneriai. Tikimasi tolimesnio projekto tęstinumo ir 
viliamasi, kad šie specialistai sugebės įgytą praktinį žinių bagažą 
integruoti procese, pritaikyti ugdant jaunimą. Programa tęsis iki 
2020 m. 

Pradėta ir žaidėjų talentų programa, kurios tikslas – identifi kuoti 
perspektyvius ir talentingus futbolininkus. Ši programa taip pat 
tęsis iki 2020 m.
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Vytautas JANČIAUSKAS
Lietuvos studentų futbolo asociacijos direktorius

Kalbant apie studentų sportą, tai pirmiausia reikėtų pabrėžti, 
kad jie vyksta mokslo metais, tai skiriasi nuo kalendorinių metų. 
Studentų futbolo lyga sezoną pradeda rudenį, o baigia vasarą. 
Sezonas pritaikytas prie studijų programų. 

Tarp studentų vykdome kelių rūšių futbolo varžybas. Tai – 
tradicinis futbolas, žaidžiamas 11 prieš 11, salės futbolas (futsalas) 
ir mažasis futbolas. 

Šalia vaikinų varžybų pradėjome vykdyti ir merginų. Regionuose 
žaidusios futbolą merginos nori tęsti žaidimą ir aukštosiose 
mokyklose. Tačiau kol kas negalime žaisti 11 prieš 11, nes 
merginų, žaidžiančių futbolą, nėra daug. Tad vykdome salės futbolo 
varžybas. 

Iš tarptautinių varžybų pirmiausia reikėtų paminėti SELL 
žaidynes. Tai yra atviros Baltijos šalių žaidynės, kuriose dalyvauja ir 
kitos valstybės, tokios kaip Vokietija, Rusija, Ukraina. 

Kitos svarbios varžybos yra Europos universiados. Tik šalia 
tradicinio futbolo ten dar yra žaidžiamas trijulių futbolas ir salės 
futbolas. 

Pasaulinės universiados - tai yra aukščiausio lygio studentų 
varžybos.  Planuojama į universiadų programą šalia tradicinio 
įtraukti salės futbolą ir, galbūt, net paplūdimio futbolą. Mūsų tikslas 
– dar kartą dalyvauti pasaulio vasaros Universiadoje. 

Pagaliau po 30 metų sukūrėme nacionalinę studentų futbolo 
rinktinę. Ji galėtų taip pat būti terpė aukšto meistriškumo 
futbolininkų ugdymui. Juk Universiada laikoma generaline 
repeticija prieš Olimpines žaidynes. Nepaisant to, kad amžius ten 
ribojamas, žaidėjai gali sukaupti labai gerą tarptautinę patirtį. 

Šiais metais dar turime įsipareigojimą paminėti Lietuvos 
futbolininkų pergalės Universiadoje 30-metį. 1987-aisiais 
buvusioje Jugoslavijoje lietuviai tapo Universiados futbolo turnyro 
nugalėtojais. 

Kalbant apie Lietuvos čempionatus verta pastebėti, jog neseniai 
prasidėjęs 2018-2019 m. čempionatas yra jubiliejinis. Ta proga 
planuojame surengti Lietuvoje tarptautinį turnyrą. Jis vyktų baigus 
futbolo sezoną lapkričio mėnesį. Ten ketiname kviesti komandas 
iš Lenkijos, Ukrainos, galbūt Kaliningrado ir vienos iš Baltijos 
valstybių. 

Lietuvos čempionatuose dalyvauja ne mažiau nei 7 komandos. 
Žaidžiame du ratus – išvykoje ir namuose. Visos komandos iš 
esmės yra tokio paties pajėgumo. Todėl čempionatai yra įdomūs ir 
įtempti. 

Praėjusį čempionatą laimėjo Kauno technologijos universiteto 
komanda. Antrąją vietą užėmė Vilniaus universitetas, trečiąją – 
Lietuvos edukologijos universitetas. Specialus Vilties prizas buvo 

STUDENTŲ FUTBOLASSTUDENTŲ FUTBOLASSTUDENTŲ FUTBOLASSTUDENTŲ FUTBOLASSTUDENTŲ FUTBOLASSTUDENTŲ FUTBOLASSTUDENTŲ FUTBOLASSTUDENTŲ FUTBOLASSTUDENTŲ FUTBOLASSTUDENTŲ FUTBOLASSTUDENTŲ FUTBOLAS

skirtas ketvirtąją vietą užėmusiai ekipai. 
Studentų salės futbole karaliauja Lietuvos edukologijos 

universitetas, turintis savo metodiką. 
Mažajame futbole nugalėtojai keičiasi beveik kasmet, nors 

dažniausiai tai būna Vilniaus universitetas. Jiems konkurenciją 
dažniausiai kuria Kauno technologijos ir Lietuvos edukologijos 
universitetai.
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LIETUVOS FUTBOLO 
ŽAIDĖJŲ SĄJUNGA
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Gintautas BABRAVIČIUS
Lietuvos futbolo žaidėjų sąjungos vadovas

Lietuvos futbolo žaidėjų sąjungos (LFŽS) visavertė veikla 
pilnavertiškai prasidėjo tik 2018 m. gegužę, kai po ilgų peripetijų 
buvo priimti ir pradėti realizuoti LFF VK sprendimai dėl paramos 
asocijuotoms LFF struktūroms. 

Nuo LFŽS įkūrimo organizacija nustatė 3 pagrindines veiklos 
kryptis, kurios buvo pristatytos tuomet surengtoje žiniasklaidos 
konferencijoje: narių švietimas, medicininių paslaugų teikimas, 
juridinė konsultacija ir pagalba.

Veiklos modelio pavyzdžiu tapo Vokietijos futbolo žaidėjų 
sąjunga VDV (Vereinigung der Vertragsfussballspieler).

LFŽS atstovai kelis kartus susitiko su VDV vykdančiaisiais 
direktoriais Lars Kindgen ir Ulf Baranowsky. Jų organizacija, nors 
atstovauja visų futbolininkų interesams, jungia tik kiek daugiau nei 
1000 narių, turi platų rėmėjų ir partnerių ratą.

Taip susiformavo siekis, kad LFŽS narių skaičius turėtų sudaryti 
apie 100-150 narių, atstovaujančių pagrindiniams klubams, 
veteranams, kad reikia pradėti nuo narių skaičiaus didinimo bei 
partnerių ir rėmėjų rato sukūrimo.

Šiais metais užmezgėme dalykiškus kontaktus su Ukrainos 
futbolo žaidėjų sąjunga, siekiame tapti tarptautinės futbolo žaidėjų 
sąjungų asociacijos – UEFA partnerio – nariais. Pateikę paraiškas, 
laukiame bandomojo laikotarpio pabaigos.

LFŽS narių skaičius 2017 m. pabaigoje buvo 15, šiuo metu 
jis išaugęs du kartus - iki 30. Planuojame, kad iki metų pabaigos 
veikloje dalyvaus visų A lygos ir daugumos Pirmos lygos klubų 
žaidėjai, o narių skaičius viršys 60.

Dėl natūralios žaidėjų klubuose rotacijos nesiekiame turėti 
absoliučiai visų klubų atstovų - narių, bet durys atviros visiems.

Periodiškai kylantys darbdavių (klubų savininkų) ir žaidėjų 
konfl iktai skatina žaidėjus aktyviau dalyvauti LFŽS veikloje, tad 
neatsitiktinai gavome šešių FK Atlantas žaidėjų prašymus tapti 
nariais.

Planuojame (po atitinkamos sutarties tarp A lygos ir LFF 
pasirašymo), reglamentuoti santykius sutartimi pradžioje su A lyga, 
o vėliau – su kuriama Pirmos lygos klubų asociacija.

Inicijuojant ir siekiant sukurti efektyvų medicininių paslaugų 
centrą Vilniuje, buvo priimtas sprendimas bendradarbiauti su 
medicinines įrangos gamintoja „Zimmer” fi rma, kuri nuo 2008 iki 
2016 m. buvo LFF rėmėja. Dalyvauta jų rengtuose mokymuose, 
susitikimuose su Zimmer konsultantais Lietuvoje. 

LFŽS inicijuoja ir organizuoja susijusį su LFŽS privataus 
medicininių paslaugų centro Vilniuje atsiradimą, tačiau neketina 
būti jo dalininke ir prisiimti fi nansinės rizikos.

Dėl ribotų fi nansinių resursų neturime galimybių turėti etatinių 
teisininkų-konsultantų, todėl deramės ir esame susitarę su 
kai kuriomis teisines paslaugas teikiančiomis įstaigomis dėl 
konsultacijų. Įstaigos yra LFŽS rėmėjai ir dalį paslaugų teiks 
neatlygintinai. 

Dėl aritmiško fi nansavimo (pirmoji paramos dalis iš esmės buvo 
panaudota ankstesnių periodų įsipareigojimams padengti VMI, 
SoDRA ir pan., antroji buvo tik rugpjūčio mėn.), kol kas nepavyko 
įgyvendinti visų šiais metais užsibrėžtų tikslų (www.lzfs.lt ir 
FB profi lio sukūrimas informacijai, komunikavimui ir švietimui), 
surengti visos eilės seminarų. Tikimės, kad esant stabiliam 
fi nansavimui, didesnę planuotų renginių dalį organizuoti dar šįmet.

LFŽS aktyviai veikė LFF struktūrose ir jos padalinių 
organizuojamuose pasitarimuose, atstovaudama žaidėjų 
interesams. LFF VK įpareigojimu dalyvavo rengiant Sporto 
įstatymo, Sporto strategijos pataisas, akcentuojant rentų 
veteranams, jų integravimo į visuomenę pabaigus karjerą 
klausimus, talkino rengiant LFF ir LRV bendradarbiavimo tekstą. 
LFŽS yra pakviesta (kartu su LFF ir LTOK) dalyvauti LRV darbo 
grupės futbolo vystymo klausimais veikloje, tarpininkavo VRFS 
organizuoti susitikimus su savivaldybių merais ir juose dalyvavo.

Sukurtos pilnavertės prielaidos tolesnei sėkmingai LFŽS veiklai.
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Eil. 
Nr. Straipsniai

Ataskai-
tinis laiko-

tarpis

 Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

I. PAJAMOS 8885259          6904251 

1. Pajamos už suteiktas 
paslaugas, parduotas prekes 3553882          2357002 

2. Finansavimo pajamos 4736023          4479063 

2.1.
Finansavimo sumų 
iš valstybės biudžeto 
panaudojimo pajamos 

54800              92980 

2.2. Kitos fi nansavimo pajamos 4681223          4386083 
3. Kitos pajamos 595354 68186
II. SĄNAUDOS 8708982          6950445 

1. Suteiktų paslaugų, parduotų 
prekių savikaina 3766674 2558104

2. Kitos sąnaudos 60030              40000 
3. Veiklos sąnaudos 4882278          4352341 
3.1. Pardavimo 149849            157872 
3.2. Darbuotojų išlaikymo 1445007          1010598 
3.3. Nusidėvėjimo (amortizacijos) 412860            770008 
3.4. Patalpų išlaikymo 61058              88148 
3.5. Ryšių 100261              61140 
3.6. Transporto išlaikymo 87823              84729 
3.7. Turto vertės sumažėjimo   
3.8. Kitos veiklos 2220771          1710246 
3.9. Suteiktos labdaros, paramos 382865            469600 

3.10. Dėl ankstesnių laikotarpių 
klaidų taisymo 21784 

III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 
APMOKESTINIMĄ 176277            (46194)

IV. PELNO MOKESTIS

V. GRYNASIS VEIKLOS 
REZULTATAS 176277          (46194)

 

 
TURTAS

 Ataskai-
tinis laiko-

tarpis 

 Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

A. ILGALAIKIS TURTAS 5145767 5444072
I. NEMATERIALUSIS TURTAS 230339 159054 
1. Patentai, licencijos     
2. Programinė įranga 29956 3212 
3. Kitas nematerialus turtas 200383 155842 
II. MATERIALUSIS TURTAS 1295295 1658899 
1. Žemė    
2. Pastatai ir statiniai 285213 516589 
3. Mašinos ir įrengimai   
4. Transporto priemonės 29541 40304 

5. Kita įranga, prietaisai, įranki-
ai ir įrenginiai 977128 822560 

6. Nebaigta statyba 3413  
7. Kitas  materialusis turtas  279446 
III. FINANSINIS TURTAS 3620133 3626119 

1. Po vienerių metų gautinos 
sumos 234176 240162 

2. Kitas fi nansinis turtas 3385957 3385957 
B. TRUMPALAIKIS TURTAS 3169802 3227470

I.
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI 
APMOKĖJIMAI IR NEBAIG-
TOS VYKDYTI SUTARTYS

903431 784386 

1. Atsargos  87828 334748 
2. Išankstiniai apmokėjimai 815603 449638 
3. Nebaigtos vykdyti sutartys   

II. PER VIENERIUS METUS 
GAUTINOS SUMOS 1323657 2200196 

1. Pirkėjų įsiskolinimas 398737 423906 
2. Kitos gautinos sumos 924920 1776290 

III. KITAS TRUMPALAIKIS 
TURTAS -   -   

1. Trumpalaikės investicijos     
2. Terminuoti indėliai   
3. Kitas trumpalaikis turtas   

IV. PINIGAI IR PINIGŲ 
EKVIVALENTAI 942714 242888 

 TURTAS, IŠ VISO 8315569 8671542
  
 

 
NUOSAVAS KAPITALAS IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI

Ataskai-
tinis laiko-

tarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

C. NUOSAVAS KAPITALAS  (2587864)      (2764141)
I. KAPITALAS    
II. PERKAINOJIMO REZERVAS   
III. KITI REZERVAI   
IV. VEIKLOS REZULTATAS (2587864) (2764141)

1. Ataskaitinių metų veiklos 
rezultatas 176277 (46194)

2. Ankstesnių metų veiklos 
rezultatas (2990763) (2944569)

D. FINANSAVIMAS 6793179        5470440 
1. Dotacija  1488226 1476197 
2. Tiksliniai įnašai 5294953 3579146 

2.1. Finansavimo sumos iš 
valstybės biudžeto   

2.2. Kiti tiksliniai įnašai 5294953 3579146 
3. Nario mokesčiai   
4. Kitas fi nansavimas 10000 415097 

E. MOKĖTINOS SUMOS IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI 4110254        5965243 

I. ILGALAIKIAI 
ĮSIPAREIGOJIMAI 28813 521511 

1. Finansinės skolos 16713 509411 
2. Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 12100 12100 

II. TRUMPALAIKIAI 
ĮSIPAREIGOJIMAI 4081441 5443732 

1. Ilgalaikių skolų  einamųjų 
metų dalis 504534 507653 

2. Finansinės skolos 1391658 1927426 

3. Skolos tiekėjams              
749736 

             
454116 

4. Gauti išankstiniai 
apmokėjimai 1002439 2048516 

5. Su darbo santykiais susiję 
įsipareigojimai 241351 249478 

6. Kiti trumpalaikiai 
įsipareigojimai 191723 256543 

 
NUOSAVAS KAPITALAS, 
FINANSAVIMAS IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

8315569 8671542 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 
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