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PRATARMĖ

2022 metais šimtmečio jubiliejų švęsianti Lietuvos futbolo 

federacija yra atsakinga už futbolo vystymą ir priežiūrą visoje 

šalyje, o kaip ilgametė FIFA ir UEFA narė prisideda ir prie bendro 

pasaulio futbolo augimo.

Atėjo metas žengti naują žingsnį LFF organizacijos ir viso Lietuvos 

futbolo vystymo raidoje. Turime siekti, kad futbolas taptų ne tik sportu, 

kuris įkvėptų kiekvieną lietuvį, bet ir malonia patirtimi, kuri suteikia 

džiaugsmą ir progą įgyvendinti svajones. Artimiausių 4 metų kelią šių 

tikslų link nubrėžia „Žaidimo Planas 2024“.
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Peržvelgiant praėjusią strategiją „Vizija 2020“ galima konstatuoti, kad 

yra gerų poslinkių vystant futbolo infrastruktūrą bei dalyvavimą, kuris 

išaugo apie 70%, bet per artimiausią strateginį laikotarpį norime būti 

dar drąsesni, siekti ambicingesnių tikslų.

Šias ambicijas sudėlioti į lentynas mums padėjo bendradarbiavimas su 

UEFA „Grow“ programos specialistų komanda. Didžiuojamės parengtu 

šiuo strateginiu dokumentu. Mums buvo garbė prisidėti nustatant 

artimiausių ketverių metų Lietuvos futbolo kryptį, tačiau dar didesnė 

garbė ir privilegija bus galimybė šiuos tikslus paversti realybe ir taip 

prisidėti prie šalies futbolo stiprinimo.

Atskiros strategijos dalys per kolonas atspindi sritis, į kurias 

susitelksime siekdami minėtų tikslų. Mūsų darbo rezultatu turi 

tapti tinkama infrastruktūra ir tobulėjimo kelias futbolo žaidėjams, 

treneriams, organizatoriams ar žiūrovams nuo masinio iki elitinio 

lygmens. Tai turės atsispindėti ir mūsų žaidimo filosofijoje, tapti svarbiu 

įrankiu ugdant tokias vyrų bei moterų rinktines, kuriomis galėtume 

didžiuotis. Strateginis periodas taip pat ypatingas tuo, kad šiame plane 

išskirtinį dėmesį turi moterų futbolas – taip norime į jį atkreipti dėmesį 

ir pabrėžti savo atsidavimą šios žaidimo dalies vystymui.

Mūsų norai pasiekti šviesesnį rytojų dideli, tačiau suprantame, kad 

norint įžiebti ryškų futbolo augimą neužteks tik mūsų pastangų. Šios 

strategijos įgyvendinimui reikės ne tik mūsų personalo paramos, 

įgūdžių ir užsidegimo, bet ir mūsų partnerių, savanorių, visų šalies 

futbolo entuziastų įžvalgų bei įsitraukimo.

Tikimės, kad visa futbolo bendruomenė prisidės prie mūsų strateginės 

kelionės atliekant suplanuotas užduotis. Nekantraujame kartu žengti 

pirmą žingsnį kuriant geresnį futbolą šalyje. Pradedame nuo „Žaidimo 

Plano 2024“ paskelbimo ir viešinimo.



ŽAIDIMO PLANAS 

Lietuvos futbolo federacijos prezidentas

Tomas Danilevičius

Lietuvos futbolo federacijos generalinis sekretorius

Edgaras Stankevičius
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Lietuva – viena pirmųjų šalių, kuri 1990 metais atsiskyrė nuo 

Sovietų sąjungos. Nuo tada futbolą vystyti ėmėsi Lietuvos futbolo 

federacija (LFF). Po atsiskyrimo nuo senosios sistemos futbolas - kaip 

ir kitos sporto šakos Lietuvoje bei kaimyninėse šalyse - susidūrė su 

nemažai iššūkių ir problemų. Dalis jų išlieka aktualios ir šiais laikais. 

Siekiant futbolo augimo bei atsinaujinimo paskutinis strateginis 

planas „Vizija 2020” buvo parengtas 2016 metais. Pasirinktos kryptys 

padėjo atlikti būtinas permainas, sustiprinti infrastruktūrą, atnaujinti 

personalą, pagerinti edukaciją ir talentų ugdymą bei paruošti pagrindus 

tolimesniam futbolo vystymui.

Siekiant pratęsti „Vizijos 2020” sėkmingus darbus LFF paruošė naują 

ilgalaikę strategiją „Žaidimo Planas 2024”. Šis strateginis planas taps 

visos futbolo bendruomenės orientyru artimiausiems ketveriems 

metams, nustatys aiškius tikslus bei uždavinius visose žaidimo srityse. 

Naudojantis pastaraisiais metais atliktos analizės surinktais duomenimis 

pavyko nustatyti mūsų stiprybes ir silpnybes. Tai padės nukreipti LFF 

resursus toms sritims, kuriose jie gali duoti didžiausią naudą.

Strategijos „Žaidimo Planas 2024” įgyvendinimas turi padėti įkvėpti 

visų amžių ir socialinių grupių žmones dalyvauti šio nuostabaus 

žaidimo veikloje, suteikti jiems galimybę mėgautis sportu, prisidėti prie 

jo vystymo bei paruošti infrastruktūrą ir personalą pagal geriausios 

praktikos standartus. Visa tai turi privesti prie esminio tikslo – taip 

sėkmingai atstovauti Lietuvai tarptautinėje arenoje visose amžiaus 

grupėse ir visose žaidimo rūšyse, kad visi lietuviai didžiuotųsi futbolu. 
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65 300 
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±1 310 000 ±1 490 000

2 800 000 ±500 000
Gyventojų skaičius • Vaikai švietimo įstaigose 
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KONTEKSTAS

MŪSŲ VIZIJA

KIEKVIENAS LIETUVOJE 
YRA ĮKVĖPTAS FUTBOLO, 
MĖGAUJASI FUTBOLU 
IR TURI GALIMYBĘ 
ĮGYVENDINTI SVAJONĘ

#MŪSŲŽAIDIMAS



MISIJA

MŪSŲ VERTYBĖS

Pasitelkiant žaidimo galią pasiekti, kad visiems, kurie nori žaisti ar 

kitaip dalyvauti, futbolas būtų prieinamas, draugiškas, juo būtų galima 

mėgautis ir atrasti galimybių tobulėti. Talentingiausiems suteikti 

įkvepiantį futbolo kelią, kuris svajones paverstų realybe. Futbolas turi 

tapti sportu nr. 1 Lietuvoje.

AISTRINGISKAIDRŪS IR ATVIRI VIENA KOMANDA PROFESIONALŪS ATSIDAVĘ

KONTEKSTAS 11



STRATEGIJOS 
APŽVALGA
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Mus į priekį veda aistra, noras auginti ir vystyti futbolą Lietuvoje.  

Esame nusiteikę įveikti visus barjerus, kurie trukdo dalyvauti futbole, 

padėti žmonėms įgyti naujų įgūdžių, pasitikėjimo savo jėgomis. 

Futbolas turi tapti įrankiu siekiant pakeisti ir pagerinti žmonių 

gyvenimus. Mūsų pastangos bus efektyvios ir vertingos tuo atveju, 

jei nuolat atsižvelgsime į nuomones ir mokysimės iš savo žaidėjų, 

bendruomenės, partnerių. Jų įžvalgos padės mums patobulinti savo 

metodus pagal situaciją, patenkinti ateities lūkesčius bei norus.

Struktūrai ir prioritetams atspindėti strategija pateikiama kolonomis 

pagal 8 pagrindines sritis. Įgyvendinant užduotis kiekvienoje srityje 

susitelksime į konkrečius iššūkius ir poveikį išmatuosime.

Strategiją padės įgyvendinti tam darbui paskirta mūsų komanda ir 

gerbiami partneriai. Bendradarbiavimas su jais suteiks mums reikalingų 

įgūdžių ir ekspertinių žinių, o su šiuo informaciniu bagažu galėsime 

pasiekti reikšmingų ir tvarių rezultatų. Nuolat įsivertinsime savo 

darbo poveikį, išliksime paslankūs bei budrūs - sieksime pasinaudoti 

atsiradusiomis naujomis galimybėmis, o darbo metodus koreguosime 

pagal situaciją. 
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DALYVAVIMAS

TECHNINIS VYSTYMAS

Padidinti futbolą 
žaidžiančiųjų skaičių 
Lietuvoje.

LFF registruotų žaidėjų 
skaičius padidės nuo 
31,000 iki 45,000.

Užtikrinti minimalūs 
standartai visose 
jaunimo komandų 
struktūrose ir masinio 
futbolo komandose.

TIKSLAS

TIKSLAS

Įdiegti nacionalinę techninio 
vystymo sistemą, pakelti 
meistriškumo lygį ir talentų 
ugdymą.

AUKŠTO MEISTRIŠKUMO 
UGDYMAS

MOTERŲ FUTBOLAS

Užtikrinti, jog rinktinių 
žaidėjų atranka būtų 
efektyvi ir produktyvi.

Vystyti moterų ir merginų 
futbolą Lietuvoje.

Pilnai įdiegta 
duomenimis pagrįsta 
atrankos sistema.

30% daugiau registruotų 
futbolą žaidžiančių moterų 
ir merginų.REZULTATAS

REZULTATAS REZULTATAS

REZULTATAS

TIKSLAS

TIKSLAS

#ŽAIDIMO PLANAS 

SUSITELKSIME 
Į ŠIAS 8 

PAGRINDINES 
SRITIS

Kiekvienas Lietuvoje yra įkvėptas 

futbolo, mėgaujasi futbolu ir turi 

galimybę įgyvendinti svajonę.

VIZIJA
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KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Bendruomenei suteikti 
aukštos kokybės tobulėjimo 
galimybių tiesiogiai su 
futbolu susijusiose veiklose ir 
šalia futbolo.

Išsami mokymų programa 
kartu su partnerių 
siūlomomis galimybėmis.

Sustiprintas pozityvus 
futbolo įvaizdis ir 
partneriams pateikti 
stiprūs argumentai dėl 
investicijų naudos.

Pagerinti galimybes žaisti 
visus metus ir prisidėti prie 
jaunimo techninio vystymo 
bei aukšto meistriškumo 
programų.

ĮSITRAUKIMAS

Visuose darbuose vadovautis 
savo vertybėmis.

Sukurtas LFF etikos 
kodeksas, pagal jį į visus 
LFF personalo paieškos, 
produktyvumo vadybos 
ir mokymo procesus 
integruotos vertybės.

TIKSLAS

REZULTATAS

REZULTATAS

VALDYMAS

Pagerinti LFF ženklo 
atpažinimą ir ryšį su juo.

20% geresnis LFF 
pozityvaus įvaizdžio 
reitingas vertinant pagal 
UEFA tyrimą.

REZULTATAS

REZULTATAS

TIKSLAS
TIKSLAS

TIKSLAS

SUSITELKSIME 
Į ŠIAS 8 

PAGRINDINES 
SRITIS

#ŽAIDIMO PLANAS 

Pasitelkiant žaidimo galią pasiekti, kad visiems, 

kurie nori žaisti ar kitaip dalyvauti, futbolas 

būtų prieinamas, draugiškas, juo būtų galima 

mėgautis ir atrasti galimybių tobulėti. 

Talentingiausiems suteikti įkvepiantį futbolo 

kelią, kuris svajones paverstų realybe. 

Futbolas turi tapti sportu nr. 1 Lietuvoje.

MISIJA



DALYVAVIMAS



Įsipareigojame ženkliai padidinti futbolo dalyvių skaičių. Dėsime 

dideles pastangas, kad visi, kas nori būti futbole - nepriklausomai nuo 

geografinės padėties ar socialinio statuso - gautų galimybę žaisti, 

mėgautis ir tobulėti. Pradėsime nuo mokyklų ir toliau aprėpsime 

plačius bendruomenės sluoksnius. 

Nors mūsų prioritetas – skatinti vaikus ir padėti jiems įgyti futbolo 

įpročius visam gyvenimui - tuo pačiu sunkiai dirbsime siekdami 

pagerinti sąlygas bei galimybes jaunimui ir suaugusiems. Mūsų darbas 

padės sugriauti barjerus ir užtikrinti, kad visuomenės nariai jaustųsi 

laukiami futbolo šeimoje. Strategijos įgyvendinimas siekia futbolą 

įtvirtinti kaip sportą nr. 1 Lietuvoje. 

MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAS
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MŪSŲ IŠŠŪKIAI

Nuolatinis dalyvavimas futbole gali pagerinti (ir iš tiesų pagerina) 

žmonių gyvenimus. Moksliniai tyrimai įrodo, jog futbolas gali suvienyti 

bendruomenes, įveikti socialinės atskirties kliūtis ir būti naudingas 

fizinei bei psichologinei sveikatai. Nepaisant šių įrodytų privalumų 

ne visi žmonės gali ar nori toliau dalyvauti futbole. Kai kuriems tai 

yra neigiamos patirties mokyklose rezultatas, kitiems – tinkamos 

infrastruktūros stygius, dar kitiems – netinkamas treniravimas, 

varžybų ar programų trūkumas. Šios kliūtys yra ne vien fizinės, bet ir 

kultūrinės. Jos susijusios su individualiu bei kolektyviniu dalyvavimo 

sporte suvokimu.

LFF negali išspręsti kiekvieno iššūkio, bet galime ir privalome daryti 

viską kas įmanoma, kad sportas būtų patrauklus, saugus ir draugiškas 

kiek įmanoma didesniam žmonių ratui. Mūsų tikslas – palengvinti 

dalyvavimą futbole bet kur esantiems, bet kokioms socialinėms grupėms 

priklausantiems žmonėms. Taip pat privalome nuolat peržvelgti savo 

rezultatus ir atskleisti dalyvavimo futbole socialinį poveikį.

DALYVAVIMAS18



12% mažesnis svoris

6.2% didelis antsvoris

66.4 % normalus

 
NUTUKIMO 
SKAIČIUS 

TARP 
JAUNIMO

( 7-17 METŲ)
 

15.4 % nedidelis antsvoris
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Siekiant tikslo padidinti registruotų futbolo žaidėjų skaičių 

susitelksime ties stabilaus ir konstruktyvaus futbolo kelio 

vystymu. Šiame kelyje turės būti galimybės mokykloms, akademijoms, 

klubams ir bendruomenėms. Futbolo dalyvio kelias sujungs regionus į 

vieną bendrą talentų ugdymo ir rezultatų siekimo platformą.

MŪSŲ TIKSLAI 1

TIKSLAS 

UŽDUOTYS 

REZULTATAI

Padidinti futbolą žaidžiančiųjų skaičių Lietuvoje.

DARYSIME
Pateiksime futbolą kaip žaidimą, kuris įkvepia, yra patrauklus ir ska-
tintų dalyvauti.

Sukursime galimybių futbole dalyvauti visiems norintiems nepaisant jų 
amžiaus, lyties, rasės, įgūdžių, socialinio statuso, religijos ar vietos.                

PASIEKSIME
LFF sistemoje registruotų futbolą žaidžiančiųjų skaičius iki 2024 m. 
išaugs nuo 31000 iki 45000.
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TIKSLAS TIKSLAS

UŽDUOTYS UŽDUOTYS  

REZULTATAI

REZULTATAI

Pagerinti ir sustiprinti futbolo vystymą mokyklose bei edukaciją. Sustiprinti klubų tobulėjimą užtikrinant efektyvų jų 
bendradarbiavimą su bendrojo ugdymo įstaigomis.

DARYSIME
Užtikrinsime, kad mūsų veiklos būtų įtraukiančios ir orientuotos į 
vaikus.

Skatinsime ir organizuosime struktūruotus futbolo užsiėmimus 
pradinio ir vidurinio ugdymo etapuose.

Sustiprinsime ryšius su universitetais ir skatinsime daugiau jaunų 
žmonių dalyvauti futbole – žaisti, organizuoti, treniruoti, teisėjauti.

DARYSIME
Padėsime sukurti efektyvų futbolo klubų ryšį su darželiais, pradinėmis 
ir vidurinio ugdymo įstaigomis ir užtikrinsime nepertraukiamą 
futbolininko kelią nuo mažens.

PASIEKSIME
iki 2024 m. - 100 naujų registruotų pradinių mokyklų, kurios 
dalyvauja LFF veiklose. 

Iki 2024 m. - 100 naujų registruotų vidurinio ugdymo mokyklų LFF 
veikloje. 

iki 2024 m. - 20 % didesnis dalyvavimas studentų varžybose. 

PASIEKSIME
Kasmet mažiausiai 30 bendradarbiavimo atvejų tarp klubų ir 
darželių pagal LFF projektą ikimokyklinio ugdymo įstaigoms.

Iki 2024 m. padėsime sukurti bendradarbiavimo ryšius tarp klubų ir 
bent 10% nuo visų LFF sistemoje registruotų pradinio bei vidurinio 
ugdymo mokyklų. 

DALYVAVIMAS 21



TECHNINIS 
VYSTYMAS



Įsipareigojame atrasti, globoti ir vystyti mūsų sporto talentus. 

Norime, kad visi žaidėjai, kurie svajoja žaisti nacionalinėse rinktinėse, 

turėtų šansą tai pasiekti. Siekiant šio tikslo kursime futbolininko kelią 

– galimybę dalyvauti - nuo žaidimo mokykloje iki profesionalaus žaidėjo 

karjeros. Visiems dalyviams suteiksime šansą. Norime, kad mūsų šalies 

merginas, moteris įkvėptų moterų futbolo plėtra. Norime, kad jos 

suprastų, jog dedame visas pastangas dėl jų svajonių pavertimo realybe.

 

Talentas, žinoma, yra ne vien žaidėjo privilegija. Kad į futbolą ateitų 

sėkmė, turime padėti talentingiausiems treneriams ir teisėjams pasiekti 

pasaulinės klasės standartus. Taip pat turime atrasti geriausios 

kvalifikacijos psichologus, kineziterapeutus, dietologus, administratorius 

ir jiems padėti dirbti. Turime siekti vystyti holistinį požiūrį (kuomet 

sistema apibrėžia, kaip veikia jos sudėtinės dalys). Apibendrinant, LFF 

turi padėti žmonėms pasiekti savo potencialą.

MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAS
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MŪSŲ IŠŠŪKIAI
Pastaruoju metu talentų atranka ir vystymas pasikeitė 

eksponentiškai. Kiekviena pasaulinės klasės talentų atrankos bei 

vystymo proceso dalis atliekama pasitelkiant duomenis ir analizę, 

sistemingai, ir įvertinant tiek veiklą aikštėje, tiek už jos ribų. Norint 

pasitelkti gerąsias praktikas LFF turi pakeisti savo darbo kultūrą 

pozityvia linkme.

Nors nemaža dalis ankstesnės darbo praktikos turi pozityvių elementų, 

pasikeitimų stoka reikštų, jog eitume žingsniu atgal. Mūsų trenerių 

instruktoriai, mentoriai, treneriai, teisėjai, talentų skautai privalo norėti 

prisitaikyti ir pritaikyti naujas technikas. Mūsų treneriai turi nusiteikti 

teigiamai ir būti tarsi alkani mokiniai, siekiantys išmokti gerosios 

praktikos. 

Žaidėjai turi prisidėti susitaikydami su ta mintimi, kad norėdami pasiekti 

savo potencialą turės dirbti sunkiau nei bet kada.

Lietuva – nemaža, įvairiapusė šalis, su skirtingomis futbolo tradicijomis ir 

įpročiais. Dėl to ne visi talentus atrenkantys ir ugdantys klubai, treneriai 

sugebės iš karto įsisavinti tai, ko iš jų norima. Šią problemą padės įveikti 

LFF lyderystė,  galimybė visiems lengvai naudotis paruošta metodika, 

sistemomis. Mūsų demonstruojamas elgesys paskatins tokį pat elgesį 

futbolo bendruomenėje.

Norint pasiekti savo potencialą būtina turėti aukštos kokybės ir pastovią 

konkurenciją. Šiuo metu tai pavyksta ne visuomet. Strategija privalo 

pasiekti visų varžybų meistriškumo standarto augimą. Tai paskatins ir 

klubus, akademijas, futbolo mokyklas aktyviau dalyvauti LFF varžybose. 

Turime pasiekti, kad klubai prisidėtų prie mūsų talentų ugdymo tikslų.

Suprantama, ne visi žmonės ir organizacijos lengvai priims naują 

požiūrį ir ne iš karto sutiks dalyvauti. Pasitelkę duomenis turime aiškiai 

parodyti, kokį pozityvų rezultatą tai gali duoti. Bendradarbiavimas su 

universitetais gali padėti analizėms.
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Talentų atranka ir ugdymas remsis standartizuotais, duomenimis 

pagrįstais procesais. Per ateinančius ketverius metus šią naują 

sistemą pritaikysime visuose futbolininko kelio etapuose. Procesas 

prasidės visų vaikinų ir merginų visų amžių rinktinėse ir toliau bus 

diegiamas per regionų rinktines, klubus ir mokyklas. Siekdami pagerinti 

varžybų standartus ir stabilumą, kad žaidėjai gautų tinkamo lygio 

rungtynes, taip pat dirbsime su regionais ir klubais. Mūsų skautingas 

(stebėsena) bus paremtas duomenimis, atrinksime žaidėjus atvirai ir 

skaidriai. Visą šį procesą turi lydėti sunkus darbas ir darbo kultūros 

pasikeitimas. 

MŪSŲ TIKSLAI

TIKSLAS

UŽDUOTYS 

REZULTATAI

Analizuojant talkinti visoms futbolo mokykloms Lietuvoje, užtikrinti, 
kad nepaisant jų dydžio ar organizacinės formos visos atitiktų 
minimalius standartus.

DARYSIME
Atliksime išsamią visų futbolo mokyklų analizę ir pateiksime 
informaciją apie tai, kokių standartų tikimės organizaciniame 
lygmenyje.

Proaktyviai talkinsime visoms futbolo mokykloms ir sieksime 
užtikrinti, kad jos pasiektų minimalius standartus, o idealiu atveju – 
juos ir viršytų.

PASIEKSIME
Per 2020 metus pradės veikti LFF futbolo mokyklų sertifikavimo bei 
efektyvumo įvertinimo sistema, skatinsime joje dalyvauti.

Per 2021 metus sukursime LFF Paramos programą.

Iki 2021 m. sertifikuosime bent 30 futbolo mokyklų/akademijų.

1



TIKSLAS

TIKSLAS
UŽDUOTYS  

UŽDUOTYS  

REZULTATAI

REZULTATAI

Įgyvendinti nacionalinę techninio vystymo sistemą, pakelti 
meistriškumo lygį ir talentų ugdymą visose masinio bei jaunimo 
futbolo varžybose, komandose.

Nuolat gerinti talentų atranką bei vystymą ir užtikrinti, kad 
talentingiausi žaidėjai būtų identifikuoti, jiems padėtų tobulėti mūsų 
ugdymo sistema

DARYSIME
Futbolo mokyklų sertifikavimo proceso metu užtikrinsime, kad minimalūs 
treniravimo ir priežiūros standartai būtų įdiegti klubuose, o visi A, I, ir II 
lygos dalyviai savo struktūrose turėtų jaunimo komandas.

Naudojant „Anderlecht“ programą sukursime ir įgyvendinsime naują 
talentų atrankos bei ugdymo sistemą – nuo masinio futbolo iki rinktinių.

Apskričių federacijoms suteiksime metodinę pagalbą ir padėsime 
planuojant žaidėjų ugdymą.

Organizuosime kokybiškus seminarus ir konferencijas, kurių tikslas – į 
teigiamą pusę pakeisti jaunimo futbolo ugdyme dirbančių trenerių, 
vadybininkų ir vadovaujančių asmenų mentalitetą.

DARYSIME
Sujungsime skirtingų jaunimo futbolo bendruomenės narių – privačių 
futbolo klubų, akademijų, biudžetinių mokyklų - pastangas.

Suderinsime Elitinės jaunių lygos varžybas pagal „Anderlecht“ modelį, 
sustiprinsime varžybų konkurencingumą. 

Įvertinsime galimybes organizuoti naują LFF Jaunimo turnyrą.

PASIEKSIME
Užtikrinsime minimalius standartus visose jaunimo komandų 
struktūrose iki 2021 m., visose masinio futbolo komandose iki 2024 m.

Užtikrinsime, kad visos A ir I lygos komandos turėtų jaunimo 
struktūras iki 2020 metų pabaigos, II lygos komandos – iki 2022 metų.

2020 metais pradės veikti LFF talentų atrankos sistema. 

Įdiegsime LFF talentų atrankos ir vystymo sistemą visuose klubuose 
iki 2024 m. 

Kasmetinė talentų ugdymo seminarų, pasitarimų ir konferencijų 
programa startuos nuo 2020 m.

PASIEKSIME
Nuo 2020 m. įdiegsime naują LFF talentų atrankos sistemą, sukursime 
rinktinių žaidėjų duomenų bazę; iki 2024 m. turės būti stebimi visi jauni 
žaidėjai.

Iki 2022 m. įdiegsime atnaujinimus ir pakeitimus varžybų sistemoje. 

3
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MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAS
Siekiame sėkmingų vyrų ir moterų rinktinių rezultatų, kuriais 

galėtų didžiuotis šalies gyventojai. Šis tikslas gali būti pasiektas 

sukūrus nepertraukiamą futbolininko tobulėjimo kelią, savos 

treniravimo filosofijos ir „Anderlecht“ vizijos pagalba. Mūsų darbe 

reikalinga ir decentralizacija, ir bendri principai. Turime užtikrinti, kad 

visi elitiniai žaidėjai(-os) pajaustų holistinio požiūrio naudą. Nuolat ir 

nuosekliai naudosime duomenis bei analizę progreso sekimui. Būsime 

lankstūs tuomet, kai reikės prisitaikyti. Kviesime dirbti ir mokysime 

pačius geriausius trenerius, o iš savo žaidėjų reikalausime aukščiausių 

elgesio standartų, maksimalių pastangų ir aikštėje, ir už aikštės ribų. 

Mūsų tikslas – sukurti išmatuojamą progresą visoms mūsų rinktinėms.
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MŪSŲ IŠŠŪKIAI
Norint pasiekti išmatuojamą progresą tarptautiniu lygiu reikia 

aukščiausio lygmens fizinio, taktinio, techninio ir psichologinio 

pasiruošimo. Pastaruoju metu LFF neturėjo galimybės techninio 

vystymo ir nacionalinių rinktinių struktūroje nuolat pademonstruoti 

tokį pasiruošimo lygį. Dėl to elitiniai treneriai negali įdiegti gerosios 

praktikos visoje šalyje ir negauna pakankamai naudingos informacijos, 

pagal kurią galėtų priimti tinkamus sprendimus. Rezultatas - talentingi 

žaidėjai galimai buvo nepastebėti, o atstovaujantys rinktinėms neturėjo 

progos visaverčiam pasiruošimui, kuris būtinas siekiant efektyvaus 

žaidimo.

Meistriškumas auga tuomet, kai yra tinkamos profesionalumo sąlygos, 

konkurencinga struktūra. Tai problema, nes nėra pakankamai daug 

lietuvių žaidėjų, kurie atstovauja profesionaliems klubams. Šiame 

strategijos periode svarbu padidinti tiek vyrų, tiek moterų futbolo žaidėjų 

galimybes įgyti patirties užsienio klubuose. Šiuo metu sistemai trūksta 

pakankamai duomenų ir analizės, nes naujos sistemos dar nėra visiškai 

įdiegtos. Be to, nenuoseklus varžybų tvarkaraštis apsunkina rinktinių 

žaidėjų pasirinkimą ir treniruotes labiau nei turėtų.   
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Siekdami pagerinti rinktinių rezultatus susikoncentruosime į 

naujos filosofijos, paremtos duomenimis ir analize, įdiegimą.  Šis 

procesas turi būti naudojamas sistemingai visame talentų ugdymo 

kelyje. Pagerinsime klubų ir regioninių varžybų nuoseklumą bei 

standartus ir užtikrinsime, kad varžybų tvarkaraščiai būtų naudingi 

nacionalinėms rinktinėms. Kvalifikacijos tobulinimo programa padės 

mūsų elitiniams treneriams nuolat gauti geriausią tarptautinę praktiką, 

o mūsų vadyba ir licencijavimas užtikrins minimalius efektyvumo 

standartus įvairiose futbolo srityse. 

MŪSŲ TIKSLAI 1

TIKSLAS

UŽDUOTYS 

REZULTATAI

Pagerinti nacionalinių suaugusiųjų rinktinių ir jaunimo rinktinių 
rezultatus bei reitingą.

DARYSIME
Panaudojus „Anderlecht“ modelį įdiegsime standartizuotą, holistiniu 
požiūriu paremtą treniruočių sistemą visoje suaugusiųjų rinktinių 
struktūroje. 

Efektyviau išnaudosime LFF treniruočių centrą rinktinių pasiruošimui. 

Pagerinsime rinktinių reitingus. 

PASIEKSIME
Per 2020 metus pilnai įdiegsime „Anderlecht“ modelį rinktinių 
struktūroje. 

Per 2020 metus optimizuosime LFF treniruočių centro panaudojimą.

Išlaikysime ar pagerinsime esamą vyrų rinktinės poziciją FIFA reitinge.
 
Palaipsniui gerinsime moterų rinktinės poziciją FIFA reitinge.
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TIKSLAS TIKSLAS

UŽDUOTYS UŽDUOTYS 

REZULTATAI

REZULTATAI

Užtikrinti, jog rinktinių žaidėjų atranka būtų efektyvi ir produktyvi. Sukurti aukšto meistriškumo treniravimo ir administravimo struktūrą 
visoms suaugusiųjų ir jaunimo rinktinėms.

DARYSIME
Padėsime talentingiausiems jauniems žaidėjams sudaryti kontraktus 
Lietuvos ir užsienio profesionaliuose klubuose. 

Talentingiausių suaugusiųjų ir jaunimo rinktinių žaidėjų stebėjimui 
įdiegsime duomenimis pagrįstą talentų žvalgymo sistemą. 

Sukursime elitinio aukšto meistriškumo žaidėjo profilius pagal vietos 
ir užsienio žaidėjų charakteristikas – turėsime etalonus talentų 
identifikavimui ateityje.

DARYSIME
Suteiksime galimybę dirbti ir paramą aukštos kvalifikacijos, 
įgudusiems specialistams, kurie įgyvendins LFF elitinio ugdymo 
sistemos reikalavimus aikštėje ir greta jos.

PASIEKSIME
Pilnai įdiegsime duomenimis pagristą atrankos sistemą iki 2021 m. 

Profiliavimo sistema pilnai veiks 2021 m.

PASIEKSIME
Pilną treniravimo, pagalbinio ir administravimo personalo 
komplektaciją visose suaugusiųjų ir jaunimo rinktinėse atliksime per 
2020 metus.

Prižiūrėsime ir nuolat stiprinsime personalo įdarbinimo procesus.
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MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAS
Moterų futbolas tapo globaliu reiškiniu – milijonai žiūrovų 

stebėjo FIFA Pasaulio čempionato rungtynes, o galingiausi 

pasaulio klubai skyrė nemažų resursų moterų komandų 

sukūrimui ir rezultatų siekimui prestižiniuose turnyruose. 

Merginos dabar turi tokias pat futbolo svajones kaip vaikinai ir 

daug nuostabių, sektinų pavyzdžių.

Įsipareigojame siekti, jog Lietuvoje merginoms ir moterims 

futbolo žaidimas būtų pozityvi ir įdomi patirtis. Aktyviai 

viešinsime esamas galimybes ir sieksime, kad bet kuri futbolo 

įkvėpta moteriškos lyties atstovė būtų lengvai priimta į futbolo 

šeimą. LFF užtikrins, kad būtų sukurtas futbolininkės kelias 

talentingoms merginoms ir moterims, o moterų rinktinė turėtų 

pakankamai resursų pasiekti savo potencialą. Skatinsime ne tik 

žaidėjas, bet ir norinčias siekti trenerių bei teisėjų karjeros, iki 

2024 metų ženkliai išplėsime jų kiekį.   
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MŪSŲ IŠŠŪKIAI
Nepaisant didelio moterų futbolo šuolio vis dar egzistuoja 

kultūriniai stereotipai. Yra, nors ir mažuma, kas mano, jog merginos 

ir moterys negali žaisti aukštame lygyje. Kažkas galvoja, kad toks 

fizine jėga paremtas žaidimas kaip futbolas nėra tinkamas moterims ir 

merginoms. Nors LFF pavyko paneigti daugelį iš šių menamų stereotipų, 

tenka pripažinti, jog reikės dar daug dirbti, kad moterų futbolas priartėtų 

prie vyrų futbolo lygmens. Viena iš priemonių to siekti – stengtis, kad 

spauda, televizija ir socialinės medijos taptų proaktyviais, pozityviais 

merginų ir moterų futbolo sklaidos kanalais. 

Tuo pačiu reikia atsižvelgti į kelias praktines sritis. Nors visiems 

Lietuvoje yra problemų su futbolo infrastruktūra, ypač kalbant apie 

tinkamų rūbinių stoką, tai ypač jaučiama moterų futbole. Taip pat kai 

kurios moterys ir merginos neatranda galimybių pagal jų poreikius ir 

siekius dirbti trenerėmis, nes daugelis darbų pritaikyti pagal vyriškas 

treniravimo metodikas. Žvelgiant į ateitį svarbu pakeisti įsisenėjusias 

praktikas atsižvelgiant į abiejų lyčių poreikius.

Kitos šalys – tokios kaip Norvegija, JAV ir Jungtinė Karalystė - jau parodė 

gerus pavyzdžius, kaip staigiai gali augti moterų ir merginų futbolas tuo 

atveju, kai yra sukurta sistema ir skirti resursai. Panaudojusi geriausias 

praktikas LFF įsipareigoja siekti kelti moterų ir merginų futbolą aukštyn.   
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TIKSLAS

UŽDUOTYS

REZULTATAI

Per žiniasklaidą pateikti pozityvų moterų futbolo įvaizdį, įkvėpti 
merginas ir mergaites rinktis šią sporto šaką, kad joje dalyvauti būtų 
paprasta ir malonu.

DARYSIME
Užtikrinsime sistemingą, bendradarbiavimu pagrįstą komunikacijos 
politiką, pasitelkiant LFF ir kitus medijų kanalus išplėsime moterų ir 
merginų futbolo viešinimo mastą.

Įkvėpsime naują žaidėjų kartą siekdami per žiniasklaidą paskleisti 
žmogiškas istorijas, gerąsias praktikas ir veiklas, taip pat sektinus 
pavyzdžius Lietuvos ir pasaulio moterų futbole.

Išnaudosime Europos ir Pasaulio futbolo čempionatus skatinant merginas 
ir moteris rinktis žaisti ar kitaip dalyvauti šioje sporto šakoje.

PASIEKSIME
Iki 2021 m. sukursime ir pradėsime įgyvendinti LFF moterų ir merginų 
futbolo komunikacijos bei rinkodaros planą, skirtą tiek žiniasklaidai, tiek 
saviems viešinimo kanalams.

Nuo 2021 m. pradėsime į tam tikras auditorijas orientuotas kampanijas, 
kurių tikslas – paskatinti šeimas žiūrėti rungtynes, o merginas ir 
moteris – žaisti, teisėjauti, treniruoti ar kitaip dalyvauti futbole.

1

Siekiame moterų ir merginų futbolo augimo – turime padidinti 

galimybes ir atverti būdus žaisti mokyklose, klubuose, skirtinguose 

regionuose. Turi veikti tokios pat talentų ugdymo ir atrankos programos, 

kaip ir vyrų futbole. Taip užtikrinsime, kad talentingos moterys ir 

merginos galėtų pasiekti savo visą potencialą. Sieksime didinti merginų 

ir moterų treniravimo ir teisėjavimo srityse kiekį bei gerinti kvalifikaciją. 

Taip pat gerinsime infrastruktūrą, kad ji būtų tinkamesnė moteriškos 

lyties atstovėms. 

Užtikrinsime, kad LFF būtų pozityvesnis lyčių balansas, moterys turėtų 

galimybes užimti aukštas pareigas. Žiniasklaidoje sieksime nuolat 

viešinti moterų futbolą, paneigti neigiamus nusistatymus ir juos pakeisti 

pozityviomis, įkvepiančiomis žiniomis. 

MŪSŲ TIKSLAI
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TIKSLAS

TIKSLAS

UŽDUOTYS

UŽDUOTYS

REZULTATAI

REZULTATAI

Vystyti ir auginti moterų ir merginų futbolą, didinti dalyvaujančiųjų 
skaičių.

Suteiksime galimybes visoms talentingoms merginoms ir moterims 
pasiekti savo potencialą ir sieksime sustiprinti moterų rinktinės 
rezultatus, kad jais galėtų didžiuotis šalis.

DARYSIME
Kursime naujas galimybes žaisti paremiant naujų moterų ir merginų futbolo 
komandų atsiradimą,  didinsime merginų ir moterų futbolo trenerių teisėjų 
skaičių ir kelsime jų kvalifikaciją.

Užtikrinsime, kad visi Lietuvos regionai įsipareigotų suteikti galimybių 
moterų futbolo vystymui.

Per LFF klubų licencijavimą skatinsime kurti moterų ir merginų komandas. 

DARYSIME
Pagal „Anderlecht“ viziją moterų ir merginų futbolui sukursime ir 
įdiegsime tokią pat nacionalinę žaidimo, atrankos ir skautingo sistemą 
kaip ir vyrams ar vaikinams.

Restruktūrizuosime ir pagerinsime moterų futbolo varžybų piramidę.

Pagerinsime moterų ir merginų rinktinių rezultatus ir reitingą. 

Pakelsime mūsų moterų rinktinės lygį dalyvaujant vis aukštesnio lygio 
tarptautinėse varžybose. 

PASIEKSIME
Padidinsime futbolą žaidžiančių registruotų merginų skaičių 30%.

2021 m. patvirtinsime naujas licencijavimo taisykles, kuriose bus 
nurodyta, jog: 

Iki 2021 m. visiems A lygos klubams reikės turėti moterų/merginų 
komandą
Iki 2022 m. visiems I lygos klubams reikės turėti moterų/merginų 
komandą
Iki 2024 m. visiems II lygos klubams reikės turėti moterų/merginų 
komandą

PASIEKSIME 
Iki 2021 m. sukursime ir įdiegsime moterų ir merginų talentų atrankos, 
ugdymo ir elitinio vystymo programas.

Iki 2022 m. startuos bent viena nauja merginų elitinė jaunimo lyga. 

Padidinsime moterų A lygos komandų skaičių nuo 6 iki 8.

Iki 2021 m. sukursime ir paleisime bandomąjį merginų regionų jaunimo lygos 
projektą.

Kiekviena merginų rinktinė – WU15, WU17, WU19 - kasmet turės pagerinti 
savo rezultatus oficialiose varžybose (lyginant su praėjusiais metais).

Sieksime iki 2024 m. patekti į Europos ir Pasaulio čempionatų pagrindinius 
atrankos etapus.

Iki 2024 m. moterų rinktinė pateks tarp 80 stipriausių rinktinių FIFA reitinge. 
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MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAS
Mūsų sportas priklausomas ne tik nuo trenerių, teisėjų, 

organizatorių, savanorių kiekio ir veiklos efektyvumo, bet ir nuo to, 

kaip jiems savo žiniomis, atsidavimu padeda visas LFF personalas. 

Esame įsipareigoję visomis išgalėmis, pagal poreikius, padėti šiai svarbiai 

futbolo bendruomenės daliai. Paruošime aukštos kokybės, tikslingas 

edukacijos priemones ir patarimais bei pagalba paremtus mokymus. 

Taip prisidėsime prie futbolo žmonių mokymosi, tobulėjimo. Nuolat 

suteiksime savo pagalbą tiek akis į akį, tiek nuotoliniu būdu. Norime, kad 

mūsų bendruomenė turėtų galimybę gauti paslaugas tais būdais, kurie 

jai tinkamiausi ir labiausiai prieinami.

Mūsų paramą sustiprins nauji kokybės standartai ir geriausią praktiką 

pritaikančioms organizacijoms paskirti resursai. Skatinsime dalinimąsi 

idėjomis per renginius ir internetinėse grupėse. Be kita ko, atsižvelgsime 

ir paviešinsime mūsų bendruomenės nuostabiausius pasiekimus ir 

atsidavimą. 
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Savanorystė – reikšmingas asmeninis įsipareigojimas. 

Dažnai žmonės nenori dalyvauti, nes baiminasi to, ko nežino 

ar nesupranta. Kviečiant į savo gretas turime akcentuoti 

pozityviausias dalyvavimo naudas. Pats kvietimas turi būti 

orientuotas į konkrečią asmenų grupę, nes, pavyzdžiui, savanorio 

tėvo ir sporto programos studento universitete motyvacijos yra 

skirtingos. Taip pat reikalingas ir įvairialypis požiūris į skirtingas 

lytis, skirtingas futbolo sritis.

Savanoriaujantys dažniausiai stokoja laiko. Šią problemą galima 

įveikti jiems padedant vietoje ir pasirenkant lanksčius būdus. 

Edukacija ir treniravimas turi būti naudingas dalykas, o ne 

nepageidaujama našta. Neretai savanoriauti ir kainuoja. Dėl to 

edukacija, treniravimas ir ugdymas turi būti prieinamas visiems 

norintiems.

Mokyklų specialistai dažniausiai neturi reikiamų žinių ar 

pasitikėjimo savo jėgomis, kad galėtų pasiūlyti modernią futbolo 

metodiką. Siekiant mokyklų projektų sėkmės svarbu šiems 

žmonėms suteikti nuolatinę paramą.

MŪSŲ IŠŠŪKIAI 
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Siekiant dirbančiųjų, jiems padedančiųjų saugumo ir gerovės klubų 

struktūrose reikia įdiegti naujus darbo standartus. Šie standartai 

turi būti diegiami padedant, tačiau pagal privalomą tvarką.

Daug metų futbole dirbantys žmonės neretai turi aiškius savo 

įsitikinimus ir nenoriai priima naujas idėjas. Siekiant futbolo 

progreso tokias kultūrines nuostatas reikės pakeisti. 



SPORTINĖS KARJEROS 
SIEKIANČIŲ 
UNIVERSITETO 
STUDENTŲ PROCENTAS 

2019

2018

2017

2016

20 40 60 80 100 %
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Treneriai Teisėjai

73 11

106
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Siekiant išmatuojamo progreso ir tarp savanorių, ir tarp 

apmokamų darbuotojų, susitelksime ties subendrintu 

edukacijos ir treniravimo keliu.  Jis prasidės mokyklose ir toliau 

vingiuos iki klubų bei talentų ugdymo programos. Mūsų darbas 

turi įgalinti talentingas, motyvuotas asmenybes rasti galimybių 

kilti karjeros laiptais nuo savanorystės iki apmokamo darbo. 

Turime žadinti susidomėjimą, palengvinti įsitraukimą, skatinti 

progresą ir leisti žmonėms pasiekti sporto aukštumas.  

MŪSŲ TIKSLAI
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TIKSLAS

UŽDUOTYS  

REZULTATAI

Pateikti treniravimą, teisėjavimą ir savanorystę kaip patrauklias, 
aktualias veiklas 

DARYSIME
Atliksime rinkos tyrimą tikslinių grupių norų ir siekiamybių 
nustatymui

Sukursime ir įgyvendinsime konkrečias rinkodaros kampanijas, 
kuriomis skatinsime įvairaus amžiaus, lyties ir socialinių grupių 
žmones išbandyti teisėjavimą, treniravimą, savanorystę

Skatinsime edukacijos ir ugdymosi programas bei karjeros galimybes 
treneriams, teisėjams, savanoriams

1

PASIEKSIME
Per 2020 m. atliksime rinkos tyrimą 

Kasmet sukursime bent vieną į tikslines grupes orientuotą rinkodaros 
kampaniją 

Per 2021 metus LFF svetainėje pateiksime ir atnaujinsime edukacijos, 
kilimo karjeros laiptais programas
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TIKSLAS TIKSLAS

UŽDUOTYS  

UŽDUOTYS 

REZULTATAI

REZULTATAI

Savo bendruomenei suteikti aukštos kokybės tobulėjimo galimybių ir 
veiklose, tiesiogiai susijusiose su futbolu, ir šalia aikštės.

Dirbant su klubais įdiegti LFF siūlomą bendruomeninio klubo modelį.

DARYSIME
Sukursime geriausia Europos praktika paremtą administracijos ir 
vadybos mokymų futbolo bendruomenei programą. 

Bendradarbiaujant su tarptautiniais partneriais – FIFA, UEFA ir kitomis 
federacijomis – atrasime naujų mokymosi galimybių.

DARYSIME
Bendradarbiaujant su A ir I lygos klubais įdiegsime bendruomeninio 
klubo modelį.

Nuolat didinsime bendruomeninio klubo modelį pritaikančių žemesnių 
lygų klubų skaičių. 

PASIEKSIME
Nuo 2021 metų pateiksime išsamią mokymų programą, kurioje bus ir 
partnerių siūlomos galimybės.

Kasmet teiksime bent 2 asmenų paraišką UEFA CFM programos kursui.

PASIEKSIME
Iki 2021 m. įdiegsime pakeitimus licencijavimo taisyklėse.

Užtikrinsime, kad visi A ir I lygos klubai pritaikytų ir pilnai įgyvendintų 
bendruomeninio klubo struktūrą.

Užtikrinsime, kad bent 50 proc. II lygos klubų iki 2024 m. pritaikytų ir 
pilnai įgyvendintų bendruomeninio klubo struktūrą.
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PLĖTRA



MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAS
Kartu su partneriais įsipareigojame pasiūlyti aukštos kokybės, 

prieinamas sąlygas futbolui visoje Lietuvoje. Dalis atnaujinimų 

prisidės prie mūsų dalyvavimo auginimo tikslų, kiti ženkliai sustiprins 

mūsų techninio vystymo ir aukšto meistriškumo ugdymo planus. Taip 

pat dirbsime su mokyklomis ir privačiais partneriais, konsultuosime 

kaip tinkamai statyti naują ar atnaujinti infrastruktūrą.

Infrastruktūros tikslų įgyvendinimas suteiks naujų galimybių žaisti tiek 

viduje, tiek lauke. Taip pat reikalingas balansas tarp natūralios vejos ir 

dirbtinių aikščių. Svarbu užtikrinti, kad žaisti futbolą būtų galima visus 

metus. Tuo pačiu norime ir prisidėti prie aukšto lygio infrastruktūros 

žiūrovams vystymo, kuris padėtų suteikti mūsų atsidavusiems futbolo 

gerbėjams malonią patirtį stadionuose prieš, per ir po rungtynių. 
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Tinkamų aikštynų trūkumas nesustabdo norinčių žaisti ir mėgautis 

futbolu, bet atsiliepia pasitenkinimo žaidimu ir talentų ugdymo 

kokybės lygmeniui. Žaidimas ant prastos, pavojingos aikštės gali numušti 

norą pradedančiam žaidėjui, o talentingam žaidėjui – sutrukdyti progresuoti 

ir pasiekti savo potencialą. Dėl to reikia padirbėti ties aikščių kokybės 

pagerinimu.

Ne mažiau didelis iššūkis yra galimybių naudotis aikšte netoli gyvenamosios 

vietos stoka. Jei nėra tinkamos aikštės, potencialus žaidėjas ar komanda 

gali pasirinkti kitus laisvalaikio praleidimo būdus. Geografinis aikščių 

išsidėstymas šalyje nėra nuoseklus, į šį klausimą reikia atkreipti dėmesį.

Lietuviško oro pasikeitimai pagal metų laikus reiškia, kad treniruotės, 

tobulėjimas ir varžybos žiemos laikotarpiu gali strigti. Futbolui uždarose 

patalpose skirtos infrastruktūros nepakanka.

Prie nacionalinių rinktinių (bei lygų) sėkmės ir įvaizdžio prisideda ne tik 

žaidimas, bet ir aistringi gerbėjai tribūnose. Jų prikviesti būtų lengviau, jei 

stadionų infrastruktūra suteiktų žiūrovams pozityvesnę patirtį. Šis procesas 

turi vykti greta elitinių žaidėjų ugdymo programos ir tapti paspirtimi 

nacionalinėms rinktinėms.

. 

MŪSŲ IŠŠŪKIAI
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STANDARTINIŲ MATMENŲ

Dirbtinės aikštės 

Natūralios vejos 

41

127

Dirbtinės aikštės 

Natūralios vejos 

242

339

NEPILNŲ MATMENŲ

112
SALĖS 
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Norint įgyvendinti infrastruktūros tikslus turime užsiimti naujų 

aikščių įrengimu tose vietose, kur jos padarytų didžiausią poveikį. 

Kartu su savo partneriais dirbsime ieškodami galimybių investicijoms šios 

infrastruktūros sukūrimui. Nauja infrastruktūra padės įveikti su geografija 

ir oro sąlygomis susijusius iššūkius. Taip pat sieksime prisidėti prie 

infrastruktūros plėtros tose vietose, kurios gali paskatinti ir dalyvavimą, 

ir techninį vystymą. Tuo pačiu pasiūlysime savo žinias ir konsultacijas 

partneriams, kad jie galėtų priimti tinkamus sprendimus dėl infrastruktūros 

plėtros ar vystymo. 

MŪSŲ TIKSLAI

TIKSLAS

UŽDUOTYS 

REZULTATAI

Pagerinti galimybes žaisti visus metus ir prisidėti prie jaunimo 
techninio vystymo bei aukšto meistriškumo programų. 

DARYSIME
Dirbsime su Vyriausybe, už sportą atsakinga Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerija dėl ilgalaikio strateginio finansavimo futbolo 
infrastruktūros vystymui.

Bendradarbiausime su savivaldybėmis, klubais ir komerciniais 
partneriais dėl finansavimo šalies futbolo infrastruktūros vystymui.  

PASIEKSIME
Kursime teigiamą futbolo įvaizdį ir pateiksime įtikinamus argumentus 
dėl  investicijų naudos. 

Kursime ir viešinsime atliktą analizę su tvirtais argumentais dėl 
ekonominės ir socialinės infrastruktūros vystymo naudos.
  

1
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TIKSLAS

UŽDUOTYS 

REZULTATAI

Ženkliai pagerinti treniruočių infrastruktūrą techninio vystymo ir 
aukšto meistriškumo programoms. 

DARYSIME
Atliksime galimybių ir ekonomines studijas dėl regioninių techninio 
vystymo treniruočių centrų (kurie būtų išdėstyti 3 regionuose ir 
turėtų tiek dirbtinės, tiek natūralios vejos aikštes bei papildomą 
infrastruktūrą aplink) kūrimo ar tobulinimo.

PASIEKSIME
Priklausomai nuo galimybių studijos vertinimo iki 2024 m. prisidėsime 
prie techninio vystymo treniruočių centrų kūrimo ar atnaujinimo 
Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionuose.

3

TIKSLAS

UŽDUOTYS

REZULTATAI

Pasiekti progresą nacionalinio stadiono statybose, sukurti etaloną 
būsimiems projektams.

DARYSIME
Dirbsime su nacionaline ir vietos valdžia siekiant, jog būtų skirtas 
finansavimas užbaigti pirmojo UEFA 4 kategorijos lygio stadiono 
Lietuvoje statybas.

Užtikrinsime, kad stadionas talpintų 15000 žiūrovų rinktinės rungtynėms, 
suteiktų galimybę teikti paraiškas organizuoti didelius UEFA renginius, 
o taip pat būtų tinkamas naudoti Lietuvos klubams, jei šie patektų į 
tolimesnius varžybų etapus.

Aktyviai dalyvausime prisidedant prie stadiono Vilniuje koncepto su 
vizija, kad stadionas taptų geriausiu stadionu Baltijos šalyse.

PASIEKSIME
Palaikysime stadiono Kaune rekonstrukcijos projektą, kad jis būtų 
užbaigtas iki 2022 m. 

Palaikysime stadiono Vilniuje planavimo ir įgyvendinimo procesą nuo 
2020 iki 2024 m. 
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MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAS
Įsipareigojame tapti viena efektyviausių ir produktyviausių UEFA 

narių federacijų. Norime, kad mūsų pastangas atspindėtų geroji 

praktika. To siekdami dirbsime su kitomis federacijomis (ypač Baltijos 

šalių), mokysimės iš jų ir dalinsimės savo patirtimi. Norime būti atvira, 

skaidria ir visai Lietuvai prieinama sporto organizacija. Norime sukurti 

ir palaikyti palankius ryšius su visais savo bendruomenės nariais ir už 

gautą paramą atsidėkoti savo teikiamomis naudomis.  

Siekiame tapti organizacija, kuri būtų trokštamas darbdavys. Savo 

personalui norime pasiūlyti karjeros, aukšto lygio mokymų ir tobulėjimo 

galimybes. Norime būti įvertinti už savo atlikto darbo kokybę.
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MŪSŲ IŠŠŪKIAI
Nacionalinės futbolo federacijos dirba sudėtingoje, dinamiškoje 

aplinkoje, kurioje reikalavimai nuolat keičiasi. Taip pat nuolat esame 

visuomenės akiratyje. Visuomenė ir žiniasklaida dažnai ir pagrįstai 

vertina mūsų darbą. Tokius iššūkius priimame, nes esame atsakingi už 

futbolo augimą ir vystymą šalyje, nacionalinį pasididžiavimą – šalies 

rinktinę.

Šių iššūkių sprendimą apsunkina įvaizdis, jog futbolas yra turtingas 

sportas ir dėl to gali išspręsti visas problemas. Nors LFF finansiškai yra 

pajėgesnė nei daugelis kitų sporto federacijų, jos lėšos nėra neribotos. 

Dėl to būtina suteikti prioritetus darbams ir investuoti į projektus, 

kurie suteiks didžiausią naudą. Tai galbūt nepridės populiarumo, tačiau 

turi būti daroma siekiant sėkmės ateityje. Produktyvumo atžvilgiu taip 

pat reikalingi pasikeitimai ir naujos metodikos, kurios gali būti kai kam 

nepriimtinos. Siekiant pakeisti darbinę kultūrą reikia būti drąsiems.
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21a
24a

29a

pagal bendras metines pajamas

Tarp  55  nacionalinių  federacijų  (UEFA) 

pagal metines pajamas už bilietus pagal metines pajamas už 
transliacijų teises
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1MŪSŲ TIKSLAI
Nesame pati didžiausia ar turtingiausia UEFA narė, bet siekiame 

pakilti aukščiau savo statuso. Operacijų valdymas dažnai 

pamirštamas strateginio planavimo metu, tačiau efektyvumas šioje 

dalyje padeda pagrindus visoms mūsų strateginėms sritimis. Tikslų 

įgyvendinimas padės tapti organizacijai profesionalesne ir tuo pačiu 

pasiūlyti geresnės kokybės paslaugas žaidėjams, klubams, partneriams, 

visai bendruomenei.

TIKSLAS

UŽDUOTYS

REZULTATAI

Visuose darbuose vadovautis savo vertybėmis.

DARYSIME
Vertybes diegsime visoje organizacijos veikloje ir struktūrinėse dalyse. 

PASIEKSIME
Pilnai integruosime ir įdiegsime vertybes į visus federacijos personalo 
paieškos, produktyvumo vadybos ir mokymo procesus iki 2021 m.

Sukursime LFF etikos kodeksą: 

LFF Vykdomajam komitetui  
LFF darbuotojams
Nacionalinių rinktinių nariams
LFF projektams 



2

TIKSLAS

UŽDUOTYS

REZULTATAI

Būti skaidriais, atvirais ir sumaniais.

DARYSIME
Pateiksime ataskaitas, kuriose bus įvertintas strateginių tikslų 
vykdymo progresas. 

Inicijuosime interaktyvų bendravimą ir debatus per LFF konferenciją, 
kitų forumų metu. 

Viešindami įgytas žinias talkinsime visoms futbolo sritimis. 

PASIEKSIME 
Kasmet paruošime strategijos rezultatų ir pagrindinių įžvalgų ataskaitą, 
kurią pateiksime LFF konferencijai.

3

TIKSLAS

UŽDUOTYS

REZULTATAI

Planavimą paremti verslo principais pasitelkiant duomenis ir siekti 
maksimaliai išnaudoti komercines bei viešinimo galimybes.  

DARYSIME
Sukursime kasmetinį verslo planą ir atitinkamai struktūrizuotą 
biudžetą, kuriame būtų išskirti prioritetai. 

PASIEKSIME
Sukursime ir kasmet atnaujinsime verslo planą, kuris taptų LFF 
Vykdomojo ir kitų komitetų bei darbuotojų vedliu. 
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MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAS
Įsipareigojame siekti futbolą paversti sportu, kuriuo visi lietuviai 

didžiuotųsi.  Norime padaryti futbolą patrauklų ir aktualų visiems, 

nepriklausomai nuo amžiaus, lyties ar socialinio statuso. Norime, kad 

užsienyje Lietuva būtų laikoma šalimi su didelėmis ambicijomis bei 

užsidegimu pasikviesti tarptautinius svečius į aukšto lygio futbolo 

renginius. 

Norime suteikti žiniasklaidai daugiau progų apie futbolą papasakoti 

teigiamai ir skelbti apie pergales. Savo žaidėjus turime pateikti kaip 

sektinus pavyzdžius, išryškinti jų bei trenerių, teisėjų, savanorių, 

organizatorių atsidavimą sportui.
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Daug lietuvių aistringai seka futbolo įvykius, bet daugiau 

susidomėjimo laiko skiria futbolui užsienyje. Šį balansą reikia nusverti 

Lietuvos naudai, rasti daugiau priežasčių, dėl kurių lietuviams norėtųsi 

labiau domėtis futbolu per savo šalies perspektyvą. 

Kaip ir daugelyje kitų šalių, taip ir Lietuvoje turime įveikti kultūrinius ir 

socialinius barjerus. Futbolas ypač kenčia nuo išankstinių nuostatų, tarp jų 

yra ir homofobijos, seksizmo, razismo elementų, stereotipų dėl lyčių. Šios 

kultūrinės neigiamos nuostatos yra nepateisinamos. Todėl LFF stengsis 

atlikti savo vaidmenį keičiant tas nuostatas ir užtikrinti, kad taptume 

tolerantišku, prieinamu sportu su geriausiomis praktikomis.

Futbolas pasaulyje nuolat susiduria su įvaizdžio iššūkiais dėl brangiai 

apmokamų elitinių žaidėjų netinkamo elgesio, nekorektiškų profesionalių 

klubų veiksmų ar chuliganizmo atvejų tarp aistruolių. Šias nuostatas 

panaikinti veikiausiai bus sunku, tačiau LFF gali daug nuveikti 

komunikuojant pozityvias žinutes apie mūsų sportą.

Žvelgiant į priekį, LFF supranta, kad privalo nuolat dirbti su savo įvaizdžio 

gerinimu. Plačioji visuomenė iš tiesų nedaug žino apie LFF veiklą, gali 

objektyviai įvertinti šią organizaciją. Tikėtis sulaukti pagyrų nėra realu, 

tačiau galima siekti pagarbos už atliktą darbą. 

MŪSŲ IŠŠŪKIAI
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Vyrų rinktinės 

Moterų rinktinės 

A Lyga

Moterų Lyga

RUNGTYNĖSE SVETAINĖJE 

Ž I Ū R O V A I 

Vartotojai
160 000
Peržiūros

1 155 000

 

Vartotojai
203 000
Peržiūros

5 034 000
 

4000

lff.lt

lietuvosfutbolas.lt 

450

398

35
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LFF bus ambicinga komunikacijos srityje. Įgyvendinant savo tikslus 

užtikrinsime, kad futbolas būtų prieinamas, patrauklus ir įtraukiantis. 

Būsime progresyvūs ir siekdami pateikti šiuolaikinį požiūrį naudosime 

visus galimus komunikacijos kanalus. Tarptautinio pripažinimo sieksime 

aktyviai teikdami paraiškas organizuoti aukšto lygio tarptautines 

rungtynes. Taip pat prisiimsime vaidmenį su tikslu pakeisti negatyvias 

nuostatas ir elgesį. Norime būti sportu, kuris atviras, prieinamas ir 

aktualus visiems.

MŪSŲ TIKSLAI

TIKSLAS

UŽDUOTYS 

REZULTATAI

Būti šiuolaikiškiems, atviriems komunikacijoje ir futbolą padaryti 
populiariausiu sportu Lietuvoje.

DARYSIME
Kursime pozityvius santykius su spauda, televizija ir internetine 
žiniasklaida, pateiksime jai aktualų ir įdomų turinį, kuris informuos ir 
padės pakeisti viešąją nuomonę.

PASIEKSIME
2020 m. įgyvendinsime konkrečią LFF komunikacijos ir rinkodaros 
strategiją. 
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TIKSLAS TIKSLAS

UŽDUOTYS UŽDUOTYS 

REZULTATAI REZULTATAI

Pagerinti LFF ženklo atpažinimą ir susitapatinimą su juo. Pademonstruoti savo gebėjimus tarptautiniu mastu ir pagerinti 
futbolo mėgėjų įsitraukimą per rinktinių rungtynes. 

DARYSIME 
Visose LFF viešinimo veiklose būsime skaidrūs ir atviri.

Sustiprinsime ryšius su visomis žiniasklaidos priemonėmis, sieksime 
pozityvesnio mūsų darbo ir veiklų nušvietimo.

DARYSIME
Sukursime nuoseklią ir sėkmingą praktiką pateikiant paraiškas 
organizuoti tarptautinius futbolo renginius kiekvienais metais.

Pagerinsime aistruolių įsitraukimą sukurdami naują interaktyvią fanų 
CRM sistemą.

PASIEKSIME
Iki 2024 m. pagerinsime UEFA tyrimu išmatuojamą LFF pozityvaus 
įvaizdžio reitingą +20%.  
 

PASIEKSIME
Kasmet organizuosime vieną tarptautinį futbolo renginį.

2024 m. vyrų rinktinės rungtynėse pasieksime 5000 žiūrovų vidurkį, 
moterų rinktinės rungtynėse – 2000 žiūrovų vidurkį.
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Efektyviam šios strategijos plano ir tikslų įgyvendinimui visi futbolo 

lygmenys turi būti ir įgalinti, ir atskaitingi.  

Strategijos sėkmė per artimiausius ketverius metus priklausys nuo darnaus 

bendradarbiavimo ne tik federacijos struktūros ribose, bet ir visos futbolo 

bendruomenės šalyje mastu.

Labai svarbu, kad visi LFF nariai patikėtų mūsų vizija, misija, priimtų vertybes 

ir nuolat rodytų atitinkamus standartus, kurie reikalingi bendriems tikslams 

pasiekti visose futbolo srityse. Tikimės, kad mūsų bendruomenės nariai 

įsitrauks į šį procesą tiek, kad didžiuosis turėdami galimybę dalyvauti šios 

strategijos įgyvendinimo kelyje. 

Neabejotina, jog per 4 metus aplinka, kurioje vykdysime strategijos užduotis, 

pasikeis. Todėl visi komandos nariai, departamentai turi būti nusiteikę nuolat 

analizuoti savo darbo sritis ir priimti pačius geriausius, žiniomis paremtus 

sprendimus. Visoje organizacijoje priimsime sprendimus atsižvelgiant į 

aiškius duomenis. Taip užtikrinsime, kad nepaisant pasikeitusių aplinkybių ir 

toliau esame teisingame kelyje siekiant strateginių tikslų.
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ŠIO STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMUI REIKĖS: 

VISŲ DARBUOTOJŲ 

AIŠKAUS SUPRATIMO 

APIE ORGANIZACIJOS 

VIZIJĄ, MISIJĄ, 

STRATEGINIUS TIKSLUS 

IR DUOMENIMIS 

PAGRĮSTO SPRENDIMŲ 

PRIĖMIMO

TINKAMŲ VERTYBIŲ 

IR DARBO KULTŪROS, 

PAGAL KURIĄ 

ORGANIZACIJOS NARIAI 

DIRBA PRODUKTYVIAI IR 

SIEKIA KUO EFEKTYVIAU 

ĮGYVENDINTI 

STRATEGIJĄ

SUSIETI STRATEGIJĄ 

SU VISOMIS 

ORGANIZACIJOS 

FUNKCIJOMIS 

IR UŽTIKRINTI, 

KAD GLAUDUS 

BENDRADARBIAVIMAS 

DUOTŲ KOLEKTYVINĮ 

REZULTATĄ

PATIKIMO 

ĮGYVENDINIMO 

PLANO, KURIAME 

BUS NURODYTAS 

ATITINKAMOMS 

UŽDUOTIMS PASKIRTAS 

BIUDŽETAS 



UŽTIKRINTI, KAD 

VISOSE VEIKLOSE 

BŪTŲ AIŠKŪS NAŠUMO 

RODIKLIAI IR JAIS BŪTŲ 

GALIMA IŠMATUOTI, AR 

REZULTATAI ATITINKA 

STRATEGINIUS TIKSLUS

SUKURTI ATSKIROMS 

TEMOMS SKIRTUS 

PLANUS, KURIE 

SUSTIPRINTŲ ŠIĄ VISA 

APIMANČIĄ STRATEGIJĄ

NAUDOTI DUOMENIS 

IR ANALIZĘ 

STRATEGIJOS KRYPTIES 

ĮSIVERTINIMUI, 

APŽVALGAI IR 

ATSINAUJINIMUI; 

UŽTIKRINTI, KAD ŠIS 

GYVAS DOKUMENTAS 

ATITIKTŲ NUOLAT 

BESIKEIČIANČIOS 

APLINKOS POREIKIUS

PASIEKTI, KAD 

DUOMENŲ, TYRIMŲ 

IR ANALIZĖS 

SVARBA BŪTŲ 

SUPRASTA, TAPTŲ 

ESMINE SPRENDIMŲ 

PRIĖMIMO PROCESO 

DALIMI VISUOSE 

ORGANIZACIJOS 

LYGIUOSE 
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Iš anksto dėkojame už Jūsų bendradarbiavimą ir pagalbą siekiant 

realizuoti šį planą. Norime kartu su Jumis iškelti Lietuvą tarp stiprių 

futbolo šalių, kuriose futbolas suteikia įkvėpimą, džiaugsmą ir tampa 

tramplinu įgyvendinti svajones.  
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