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Panevėžys 

 

                                                                   I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

VšĮ futbolo akademija „Panevėžys“ (toliau – Futbolo akademija) yra pelno nesiekianti 

ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją sąskaitą ir 

kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, ūkinį, komercinį, 

finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.  

Futbolo akademija juridinių asmenų registre įregistruota 2018 m. vasario 9 d. 

Futbolo akademijos pagrindinė paskirtis – rengti sportininkus ir vykdyti kitą sporto veiklą. 

Kita Futbolo akademijos paskirtis – formalųjį švietimą papildantis sportinis ugdymas.  

Futbolo akademija vykdo sportinę veiklą pagal plėtojamą futbolo sporto profilį bei formalųjį 

švietimą papildančio ir neformaliojo ugdymo programas.  

Futbolo akademijos tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą 

veiklą. Siekdama savo tikslų, Futbolo akademija vykdo sportinę veiklą pagal plėtojamą futbolo 

sporto profilį, organizuoja vaikų, jaunių, jaunimo ir suaugusių sportininkų sportinį rengimą, vysto 

ir populiarina, ugdo aukštos kvalifikacijos, visapusiškai išsilavinusius futbolininkus, rengia juos 

reprezentacinei Panevėžio  miesto futbolo komandai FK „Panevėžys“, Lietuvos rinktinėms. 

Futbolo akademijos uždaviniai yra šie: 

1. Organizuoti vaikų, jaunimo ir suaugusių sportininkų sportinį rengimą, sveikatą 

stiprinančią kūno kultūrą, mėgėjų sportą, sveiką gyvenseną. 

2. Vystyti ir populiarinti futbolą, 

3. Ugdyti aukštos kvalifikacijos visapusiškai išsilavinusius futbolininkus ir rengti juos 
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Lietuvos rinktinėms 

4. Plėtoti ir remti Lietuvos olimpinį judėjimą, organizuoti, rengti futbolo varžybas ir kitus 

sportinius renginius bei vystyti kitą sportinę veiklą. 

Siekiant įgyvendinti Futbolo akademijos veiklos tikslus ir uždavinius 2021 m. vadovautasi 

šiais pagrindiniais dokumentais: 

I. Panevėžio miesto trimete futbolo vystymo programa, patvirtinta Panevėžio miesto 

savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. 1-351 (toliau – Trimetė futbolo vystymo 

programa). 

II. VŠĮ Futbolo akademijos „Panevėžys“ 2021 – 2022 mokslo metų sportinio ugdymo 

planu, patvirtintu VŠĮ Futbolo akademijos direktoriaus 2021 m. 2021 m. rugsėjo  mėn. 30 d. 

įsakymu Nr. VO-61 (toliau – Sportinio ugdymo planas). 

III. VšĮ futbolo akademijos 2021 m. veiklos planu, patvirtintu VŠĮ futbolo akademija 

„Panevėžys“ eilinio visuotinio dalininkų susirinkimo 2021 m. balandžio 26 d. protokolu Nr. -1/2021 

(toliau – 2021 m. veiklos planas). 

IV. VšĮ futbolo akademijos 2019-2023 m. strateginiu veiklos planu, patvirtintu VšĮ futbolo 

akademijos eilinio visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. vasario 20 d. protokolu Nr. -1. 

Futbolo akademija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

įstatymais, Futbolo akademijos įstatais, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais. 

 

II SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ IR VEIKLOS 

REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS, 

VEIKLOS PLANUS IR PROGNOZES ATEINANTIEMS FINANSINIAMS 

METAMS 

 

Pagrindinis futbolininkų rengimo tikslas - sistemingos, vientisos bei kryptingos daugiametės 

treniruotės, naudojant „Anderlecht“ futbolo mokymo programą bei optimalus reikiamo rungtynių 

skaičius, tikslingas futbolininkų organizmo darbingumo paruošimas ir atstatymas, siekiant, kad 16-

18 metų futbolininkai būtų pasirengę siekti pačių aukščiausių sportinių rezultatų -  pasirengti 

atstovauti reprezentacinei Panevėžio miesto reprezentacinei futbolo komandai „FK Panevėžys“ ir 

Lietuvos U-15, U-17, U-19, U-21, Lietuvos futbolo rinktinėms.  

Futbolo akademijos veiklos tikslai 2021 m. buvo įgyvendinami per priemones, numatytas 

2021 m. veiklos plane. Vykdomos veiklos ir priemonės 2021 m įgyvendintos jas suderinant su 

Trimetė futbolo vystymo programa bei Sportinio ugdymo planu, sekančiai: 

A. Plėtota sportininkų rengimo sistema: 
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a.  kiekvienam Futbolo akademijos sportininkui parengta individualios sporto vystymo 

programa.  

Didelis dėmesys 2021 m. buvo skiriamas ugdymo programos Anderlecht (toliau – 

Anderlecht programa) įgyvendinimui, kuri pradėta vykdyti pasirašius RSCA, Lietuvos futbolo 

federacija (toliau – LFF) ir Futbolo akademijos bendradarbiavimo sutartį. Pagrindinis programos ir 

bendradarbiavimo tikslas – gerinti Futbolo akademijos darbą, optimizuoti treniruotes, pakelti 

futbolo akademijos auklėtinių tobulinimo kokybę ir efektyvumą, pagerinti futbolo akademijos 

auklėtinių talentų atskleidimą.  

Siekiant ugdyti kiekvieną sportininką individualiai pereita prie sportinio ugdymo darbo 

organizavimo tvarkos, lygiagrečiai pakeistas ir jaunimo ugdymo programos įgyvendinimas, 

sportinių grupių komplektavimas, perėjimo į kitą ugdymo programos etapą kriterijai ir principai, 

kurių tikslas – nustatyti futbolo sporto šakos vystymo kriterijus bei suformuoti sportinio ugdymo 

turinį siekiant, kad kiekvienas sportininkas pasiektų geriausių rezultatų. 

b.  sportininkų ugdymo planavimas vyko atsižvelgiant į ugdytinių amžių, pasiektus 

nustatytus techninius rezultatus (normatyvus), meistriškumo pakopos rodiklius, turimus ir 

planuojamus sportinius rezultatus.  

Pagal Anderlecht programą LFF suteikia teisę Futbolo akademijai naudotis 

„PROSOCCERDATA“ platforma (toliau – programa). Platforma yra naudojama komandų 

administravimo, duomenų kaupimo ir dalinimosi, treniruočių planavimui, statistikos ir video 

analizėmis. Programoje daug dėmesio skiriama individualiam žaidėjui ir jo rengimui. Vienas iš šios 

programos uždavinių -  žaidėjo profilio sukūrimas ir žaidimo stiliaus pritaikymas. Šiuo tikslu yra 

naudojama vieninga treniravimo metodologija ir principai. Treniruotės struktūra yra kaip pagalbinė 

priemonė, kuri treneriui padeda susiformuoti treniruotės uždavinius ir tikslus. Vyksta nuolatinis 

treniruočių planavimo ir rungtynių analizių stebėjimas, vertinimas. Treneriai patys nuolat tobulina, 

atnaujina savo įgūdžius kasdieniniame darbe, seminaruose, trenerių susirinkimuose.  

Sportininkų ugdymo planavimui, atsižvelgiant į ugdytinių amžių ir pasiektus nustatytus 

techninius rezultatus (normatyvus) buvo vykdomas testavimas. Sportininkai buvo testuojami 

(fizinis, techninis-taktinis ir psichologinis parengtumas) kas keturis mėnesius. Testavimui, varžybų 

analizei naudojama įranga – šuolio platforma, greičio matavimo elektroninė sistema, kurią 

tarpusavio bendradarbiavimo sudaryta sutartimi skolinamės iš Panevėžio Raimundo Sargūno sporto 

gimnazijos. Sportininkų reabilitacijai po traumų bei reikiamai funkcijai palaikyti ir stebėti 

naudojama įranga – dviratis treniruoklis, masažo stalai, elektrostimuliacijos aparatas, POLAR 

širdies darbo kontrolės monitoriai dar yra mūsų siekiamybė, kurią netolimoje ateityje planuojame įgyvendinti. 

Kasmet papildoma nauja ar pakeičiama susidėvėjusi įranga ir inventorius sportinio darbo 

organizavimui užtikrinti (futbolo vartai, vartų tinklai, kamuoliai, elastinės gumos, barjerai, 



4 

 

barjeriniai kūgiai, kopėtėlės, skirtukai ir kt.). 

c.  Vyko gabių ir perspektyvių sportininkų atranka į specializuotas futbolo klases.   

2021 m. į specializuotą futbolo klasę naujai atrinkta 12 naujų sportininkų. 

Futbolo akademijos ugdytinio priskyrimas į tam tikrą ugdymo programą buvo vykdomas  

nustatant ugdymo programos etapą atsižvelgiant ugdytinio amžių, jo fizinio ir techninio parengtumo 

lygmenį ir dalyvavimą varžybose. 

Visų Futbolo akademijoje sportuojančių sportininkų  skaičius - 414. Kiekvienam 

sportuojančiajam sportininkui suteikiama galimybė (pagal atskirą programą) siekti meistriškumo 

pasirenkant profesionalaus sportininko karjerą arba žaisti futbolą savo malonumui ir taip rinktis 

sveiką gyvenimo būdą.  

d. Vyko kvalifikuotų trenerių atranka.  

2021 m. pradėjo darbą futbolo analitikas, vyko nuolatinis trenerių kompetencijų ugdymas 

(kvalifikacijos kėlimas seminaruose, mokymuose), dalijimasis gerąja patirtimi (susirinkimų metu). 

Siekiant efektyvaus trenerių darbo ir geriausių rezultatų futbolininkams kiekvienas treneris yra 

rotuojamas tokia tvarka - vaikai pasitreniravę 2 metus pereina pas kitą trenerį, kuris dirba jau su kitu 

sportininko amžiumi. Už ugdymo programos įgyvendinimą atsakingas Futbolo akademijos 

techninis direktorius, kuris 2021 m. keitėsi. 

e. Populiarinta futbolo šaka tiek profesionaliu, tiek ir mėgėjišku lygmeniu: 

1) neformaliajame švietime (NVŠ veiklas, per projektines veiklas - vaikų vasaros stovyklos, 

naktinis futbolo turnyras ir kt.). 

 2) formaliame švietime, papildančiame sportinį ugdymą. 

f.  Vystytas aktyvus futbolo bendruomenės užimtumas lavinant ugdomąjį ir socialinį poveikį 

jaunam žmogui, ugdant savigarbą ir pagarbą kitam, stiprinant fizinę ir emocinę sveikatą, 

puoselėjant patriotiškumą (vykdytos projektinės veiklos bei ugdyta nuolat treniruočių ir varžybų 

metu). 

Treniruočių, varžybų metu sportininkams buvo lavinamos asmenines savybės – vyko 

nuolatiniai pokalbiai tarp trenerių ir ugdytinių, siekiant stiprinti ugdytinių emocinę sveikatą, ugdant 

savigarbą ir pagarbą kitam žmogui, komandos draugui, varžovui ir pan. Futbolo akademijos 

bendruomenė nuolat bendradarbiavo su partneriais, vystė projektus, kurie vienaip ar kitaip įtakojo 

ir teigiamą Futbolo akademijos bendruomenės socialinį poveikį. Bendradarbiavimas su partneriais 

nurodytas 1 lentelėje. 

Futbolo akademijos bendradarbiavimas su partneriais 

1 lentelė 

Eil. 

nr. 

Partnerio pavadinimas Partnerio vaidmuo projekte 

1. Panevėžio apskrities futbolo 

federacija (toliau – PAFF) 

PAFF atstovauja LFF vykdomajame komitete sprendžiant 

dalyvavimo varžybose, finansavimo, infrastruktūros 
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gerinimo, strategijos įgyvendinimo klausimais. Kartu 

rengiame įvairius renginius ir turnyrus bei projektus („Ežio 

Golas“,“ Lady Golas“, „Futboliukas“, „Pradinukų lyga“) 

2. Raimundo Sargūno sporto 

gimnazija 

Bendra futbolo sporto šakos plėtojimo strategija, 

talentingų vaikinų ir merginų iš kitos Lietuvos miestų 

ugdymas, komandų bendru pavadinimu FA-FK 

„Panevėžys“-PRSSG dalyvaujant šalies čempionatuose. 

Bendrai ruošiami sportininkai Nacionalinėms ir 

olimpinėms rinktinėms, reprezentacinei miesto komandai. 

3. Lietuvos sporto universitetas Kasmet II-IV kurso studentai atlieka praktiką futbolo 

akademijoje „Panevėžys“. 

Kaip į socialinį partnerį galime kreiptis dėl įvertinimo testų 

ar kitų trumpalaikių programų. 

4. Panevėžio „Vilties“ 

progimnazija; 

Pradinė mokykla; 

Lopšeliai/darželiai: Žilvinas, 

Draugystė, Vyturėlis, Rūta 

Futbolo akademijos partnerystė su bendro ir ikimokyklinio 

ugdymo įstaigomis siekiama vystyti metodinį bei praktinį 

bendradarbiavimą vaikų ugdymo, sveikatingumo srityje, 

vykdyti bendrus projektus, renginius, plėtoti švietėjišką 

veiklą tarp bendradarbiaujančių įstaigų bendruomenių, 

darant atranką į futbolo akademiją. 

5. Pasvalio sporto centras, Biržų 

sporto centras, Kupiškio kūno 

kultūros sporto centras 

Futbolo akademijos ir Panevėžio apskrities sporto įstaigų 

partnerystė siekiama glaudaus bendradarbiavimo ir futbolo 

sporto šakos plėtojimo Panevėžio regione dalinantis 

„Anderlecht“ programos naujovėmis, kaip regioninės 

futbolo akademijos partnerės. 

6. Panevėžio sporto centras Bendradarbiaujame užimant miesto vaikus, dalinantis 

informacija, inventoriumi, transportu ir sporto bazėmis. 

7. LFF Bendradarbiavimas su LFF, nustatytomis priemonėmis ir 

būdais. Sutariame bendrai siekti ir tinkamai įgyvendinti 

veiklos tikslus bei gerinti futbolo veiklos rezultatus. 

8. Panevėžio miesto 

savivaldybės administracijos 

Švietimo skyrius 

Bendradarbiavimas vykdant neformalaus vaikų švietimo 

programą (NU), vykdant vaikų vasaros socializacijos 

projektą – vaikų vasaros poilsio stovykla „Sugrąžinkime 

vaikus į stadionus“. 

9. Lietuvos trenerių ruošimo 

asociacija 

Daug dėmesio skiriame trenerių švietimo, kvalifikacijos 

kėlimo kursams, seminarams. 

10. Panevėžio krašto žmonių su 

negalia sąjunga 

Organizuotas bendras viešas renginys visuomenei 

„Naktinis turnyras kartu su  Bočia“. 

 

Futbolo akademijos 2021 m. veiklos plane buvo numatytos priemonės siekiant 

įgyvendinti Futbolo akademijos siekiamus tikslus ir uždavinius. Šių priemonių įgyvendinimas 

atskleidžiamas 2 lentelėje. 
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2021 m. veiklos plane numatytų rezultatų įgyvendinimas 

2 lentelė 
Eil. 

Nr. 

Veiksmai, priemonės 

tikslams ir 

uždaviniams 

įgyvendinti 

Vykdymo 

data 

Veiksmų, priemonių 

vertinimo kriterijai 

Įgyvendinimo rezultatai 

1. ORGANIZAVIMAS IR DALYVAVIMAS RENGINIUOSE, VARŽYBOSE, ČEMPIONATUOSE 

1.1. Dalyvauti Lietuvos ir 

tarptautiniuose 

turnyruose, LVJFUA 

rengiamuose 

čempionatuose 

Nuolat ir 

pagal 

varžybų 

kalendorių. 

Dalyvauta tarptautinių 

varžybų  - 65. 

Lietuvos čempionatuose 

100% pagal varžybų 

kalendorių. 

Įvykdyta  

Stabilus dalyvavimas šalies 

čempionatuose. Didėjo 

sportininkų  

meistriškumas. 

Dalyvauta tarptautinėse 

varžybose, Lietuvos 

čempionatuose 100% pagal 

varžybų kalendorių. 

1.2. Organizuoti Lietuvos ir 

tarptautinius turnyrus, 

sporto šventes. 

Nuolat Suorganizuota 15 turnyrų 

lauke ir 10 salėje. 

Sudalyvauta 2 sporto 

šventėse. 

Įvykdyta  

Suorganizuota 15 turnyrų 

lauke ir 5 salėje. 

Sudalyvauta 3 sporto 

šventėse. 

1.3. Organizuoti ir vykdyti 

sportinio ugdymo 

treniruočių stovyklas 

vaikų vasaros atostogų 

metu 

Liepa – 

rugpjūtis  

Suorganizuotos 6 vasaros 

sportinio ugdymo 

stovyklos. 

Įvykdyta  

Suorganizuotos 7 vasaros 

sportinio ugdymo 

stovyklos. 

1.5. Sporto renginių, 

metodinės veiklos 

organizavimas žmonėms 

su negalia. 

Rugpjūtis, 

gruodis. 

Suorganizuoti 2 sporto 

turnyrai žmonėms su 

negalia (lauke ir salėje). 

Įvykdyta  

Bendradarbiavimas su 

neįgaliųjų organizacija, 

draugystės ryšių tvirtinimas. 

Organizuotas 1 sporto 

turnyras žmonėms su 

negalia (lauke ir salėje). 

2. FUTBOLO AKADEMIJOS ORGANIZACINĖ VEIKLA 

2.1. Parengti Futbolo 

akademijos 2022 m. 

veiklos planą. 

Sausis-

balandis 

2022 m. veiklos plano 

rengimas parengimas per 

3 mėn. 

Įvykdyta  

Parengtas Futbolo 

akademijos 2022 m. veiklos 

planas.  

2.2. Parengti Futbolo 

akademijos 2021 m. 

veiklos ataskaitą ir 

sąmatą 

Vasaris - 

balandis 

2021 m. veiklos ataskaitos 

ir sąmatos rengimas per 3 

mėn. 

Įvykdyta  

Parengta Futbolo 

akademijos 2021 m. veiklos 

ataskaita 

2.3. Parengti Futbolo 

akademijos 2021/2022 

m. sportinio ugdymo 

planą 

Rugsėjis -

spalis 

Futbolo akademijos 

2021/2022 m. sportinio 

ugdymo plano rengimas 

per 2 mėn. 

Įvykdyta  

Parengtas Futbolo 

akademijos 2021/2022 m. 

sportinio ugdymo planas 

2.4. Dalyvauti Futbolo 

akademijos Trimetės 

futbolo vystymo 

programos rengime 

(2022-2025 m.) 

Rugsėjis-

lapkritis 

Bendradarbiauti, teikti 

reikalingą informaciją 

Panevėžio miesto 

savivaldybės 

administracijos Sporto 

skyriui per 3 mėn. 

Įvykdyta  

Pateikta paraiška dėl 

dalyvavimo Panevėžio 

miesto trimetėje futbolo 

vystymo programoje. 

2.5. Vykdyti Panevėžio 

miesto trimetę futbolo 

vystymo programą.  

Nuolat  Įgyvendinti Panevėžio 

miesto trimetės futbolo 

vystymo programos 

uždavinius ir tikslus 

Panevėžio miesto trimetės 

futbolo vystymo programa 

(2018-2021) įgyvendinta. 
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Eil. 

Nr. 

Veiksmai, priemonės 

tikslams ir 

uždaviniams 

įgyvendinti 

Vykdymo 

data 

Veiksmų, priemonių 

vertinimo kriterijai 

Įgyvendinimo rezultatai 

nuolat stebint ir 

analizuojant. 

2.6. Parengti treniruočių 

tvarkaraščius, sudaryti 

sutartis su mokyklomis 

dėl naudojimosi sporto 

salėmis, stadionais. 

Pagal poreikį 

ir 

sezoniškumą 

Sudaromas tvarkaraštis 

salėse -2 spalio savaitės. 

Bendradarbiaujama su 

mokyklomis dėl sutarčių 

sudarymo. 

Sudaromas treniruočių 

tvarkaraštis sintetiniuose 

futbolo stad. – FA ir 

„Žemyna“ (Kovas-2 

savaitės). 

Įvykdyta  

Sudaryti treniruočių 

tvarkaraščiai nuolat, 

sudarytos sutartys su 

mokyklomis (5) 

2.7. Parengti statistines 

varžybų Futbolo 

akademijos ataskaitas. 

Kas ketvirtį Ataskaitas treneriai 

pristato per metodinius 

užsiėmimus kiekvieną 

darbo savaitę – 

antradieniais ir 

ketvirtadieniais.   

Įvykdyta  

Kokybiškas sportininkų 

rengimas, ataskaitas 

treneriai pristato nustatytu 

laiku  

 

2.8. Futbolo sporto šakos 

vystymo programos 

kiekvienam sportinio 

ugdymo etapui 

tobulinimas, 

atsižvelgiant į 

sportininkų amžių, 

fizinį, techninį, taktinį 

pasirengimą. 

Pagal poreikį 

ir varžybų 

kalendorių 

Atlikti ugdytinių sportinių 

rezultatų analizę- kas 

savaitę stebėti čempionato 

varžybas, kas ketvirtį – 

testavimas.  

 

Įvykdyta  

Kokybiškas sportininkų 

rengimas, Atlikta ugdytinių 

sportinių rezultatų analizė, 

kas ketvirtį – testavimas.  

 

2.9. Komplektuoti ugdytinių 

grupes, rotuoti trenerius, 

sudaryti ir patvirtinti 

trenerių tarifikaciją 

 Rugsėjis Komplektuoti 

mokomąsias grupes, 

sudaryti ir patvirtinti 

trenerių tarifikaciją per 

rugsėjo mėn. 

Rugpjūčio mėn. vyksta 

trenerių rotacija, 

persiduodant grupes. 

Įvykdyta  

Sukomplektuotos 

mokomosios grupės (26), 

patvirtinta trenerių 

tarifikacija 

 

2.11. Organizuoti Futbolo 

akademijos 

bendruomenės 

susirinkimus  

Pagal 

„Anderlecht“ 

programą. 

Organizuojami futbolo 

bendruomenės 

susirinkimai birželio ir 

gruodžio mėn. (2 kartus 

metuose). 

Vyksta individualūs 

pokalbiai su tėvais ir 

auklėtiniais. 

Įvykdyta  

Organizuota susirinkimų  - 

10, individualūs pokalbiai – 

nuolat ir pagal poriekį. 

2.12. Tvarkyti Futbolo 

akademijos 

dokumentaciją ir 

archyvą pagal 

raštvedybos 

reikalavimus. 

Nuolat. Patvirtinta bylų 

nomenklatūra, užvedamos 

naujos bylos, senos 

ruošiamos pridavimui į 

archyvą. 

Kiekvieno mėn. pirmą 

savaitę. 

Įvykdyta  

 

2.13. Kelti trenerių 

kvalifikaciją 

Nuolat. Rengti treneriams 

seminarus, kelti 

kvalifikaciją treneriams 

Įvykdyta  

Organizuota seminarų – 2, 

dalyvauta seminarų – 
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Eil. 

Nr. 

Veiksmai, priemonės 

tikslams ir 

uždaviniams 

įgyvendinti 

Vykdymo 

data 

Veiksmų, priemonių 

vertinimo kriterijai 

Įgyvendinimo rezultatai 

seminaruose ir 

stažuotėse. 

trenerių kursuose, siekti 

kelti kvalifikaciją. 3 

seminarai per metus. 

individualiai pagal poreikį, 

treneriai kėlė  kvalifikaciją 

(kursai, stažuotėse),  6 

treneriai mokosi 

licencijavimo kursuose (3 

A licencijos, 3 B licencijos)  

2.14. Stebėti varžybas, 

treniruotes, atlikti jų 

analizę. 

Nuolat. Atlikti varžybų analizę 

savo išsikeltiems 

tikslams. Susikarpyti 

video, pateikti analizę 

auklėtiniams. 2 kartus per 

mėn. 

Įvykdyta  

Futbolo akademijos 

ugdytinių sportinių 

rezultatai gerėja dėl 

tinkamo proceso analizės. 

 

2.15. „Anderlecht“ platformos 

pildymas. 

Nuolat Kiekvieną darbo dieną 

prieš užsiėmimą 

suplanuoti „Prosocerdata“ 

platformoje treniruotę. Po 

treniruotės platformos 

pildymas. Kasdien. 

Įvykdyta  

Sportinio proceso gerėjimas 

dėl pagerėjusios kontrolės 

ir analizės. 

 

2.16. Futbolo akademijos 

darbuotojams dalyvauti 

informaciniuose 

seminaruose, 

mokymuose, 

tobulinimosi kursuose. 

Nuolat. Organizuoti seminarus, 

mokymus. Suteiktos 

galimybės Futbolo 

akademijos darbuotojams 

dalyvauti profesiniuose 

tobulinimosi kursuose. 2 

kartai per metus. 

Įvykdyta  

Futbolo akademijoje dirba 

kvalifikuoti ir profesionalūs 

darbuotojai. 

 

2.17. Neformaliojo ugdymo ir 

formalųjį švietimą 

papildančios ugdymo 

grupės. 

Papildomos 

grupės kas 3 

mėn. 

Rugsėjo-

spalio mėn. 

Sporto ugdymo grupėse 

kiekvienais metais 100 

vaikų. 

Sporto ugdymo grupėse  - 

179 vaikai. 

3. Darbuotojų sauga ir sveikata 

3.1. Instruktuoti darbuotojus 

ir sportininkus su 

saugaus elgesio 

taisyklėmis treniruočių 

ir varžybų metu 

klausimais. 

Rugsėjis-

spalis. 

Supažindinimas su darbų 

saugos instrukcijomis 

pasirašytinai. 

1 kartą metuose. 

Įvykdyta  

Nelaimingų atsitikimų  

prevencija. 

 

3.2. Organizuoti sporto 

varžybų medicininį 

aptarnavimą. 

 

Nuolat Užtikrintas sveikatos 

priežiūros specialistų ar 

pasamdytų medicinos 

darbuotojų darbas ir 

savalaikis sporto varžybų 

medicininis aptarnavimas, 

aprūpinimas 

medikamentais. Pagal 

varžybų kalendorių, 

kiekvienose varžybose 

Panevėžyje. 

Įvykdyta  

Ugdytinių sauga, pirmos 

medicininės pagalbos  

suteikimas traumų atveju. 

LVJFUA reikalavimų 

įgyvendinimas. 

 

3.3. Rūpintis darbuotojų ir 

ugdytinių sveikata, 

organizuoti  ir vykdyti 

medicininę kontrolę. 

Rugsėjis, 

sausis, 

gegužė. 

Darbuotojų 1 k. ir 

ugdytinių sveikatos 

tikrinimas ne mažiau kaip 

2-3 kartus per metus. 

    

Įvykdyta 
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Eil. 

Nr. 

Veiksmai, priemonės 

tikslams ir 

uždaviniams 

įgyvendinti 

Vykdymo 

data 

Veiksmų, priemonių 

vertinimo kriterijai 

Įgyvendinimo rezultatai 

3.4.. Instruktuoti darbuotojus 

dėl saugos ir 

priešgaisrinės saugos 

darbe reikalavimų, 

Rugsėjis. Supažindinimas su saugos 

ir priešgaisrinės saugos 

darbe reikalavimais. 1 

kartą per metus.  

Įvykdyta 

4. BENDRADARBIAVIMAS 

4.1. Bendradarbiavimas su 

esamais partneriais ir 

naujų partnerių paieška. 

Rugsėjis, 

gruodis, 

balandis. 

Vystomas 

bendradarbiavimas su 

Panevėžio Raimundo 

Sargūno sporto gimnazija, 

Lietuvos Futbolo 

federacija bei   Panevėžio 

apskrities  futbolo 

federacija, Panevėžio 

miesto reprezentacine 

futbolo komanda - FK 

„Panevėžys“, Lietuvos 

Vaikų ir Jaunių ugdymo 

futbolo asociacija,  sporto 

asociacijomis bei futbolo 

akademijomis ir 

mokyklomis. 

miestų partnerių ir kitų 

šalių futbolo sporto 

mokyklomis, 

akademijomis bei sporto 

klubais, Panevėžio sporto 

centru. Susitikimai ir 

bendravimas 2-3 kartus 

per metus. 

Įvykdyta   

Bendradarbiavimo 

tęstinumas užtikrintas. 

4.2. Bendradarbiauti su 

miesto ugdymo 

įstaigomis siekiant 

didesnės vaikų 

įtraukimo į Futbolo 

akademijos veiklas 

 

 

Rugsėji, 

kovas. 

Bendradarbiauti su 

mokyklomis ir darželiais, 

siekiant į futbolo 

užsiėmimus pritraukti 

daugiau vaikų tiek ugdant 

sportininkus, tiek 

organizuojant bendras 

veiklas. 

2 kartus per metus 

(rugsėjis, kovas) 

susitinkant aptariamas 

bendradarbiavimas. 

Įvykdyta  

Bendradarbiauta, 

organizuotos bendros 

veiklos 1 renginys. Dėl 

pandemijos renginių 

organizavimas perkeltas į 

2022 m.  

 5. FINANSAVIMAS 

5.1. Sudaryti 2021 m. 

metinius finansinius 

planus, juos vykdyti ir 

teikti finansavimo 

programų ataskaitas  

Kas ketvirtį. Biudžeto, mokesčių,  

nuomos, paramos ir kt. 

planų sudarymas, 

ataskaitų teikimas. 

Sudaromos išlaidų 

sąmatas dalyvavimui 

varžybose, kituose sporto 

renginiuose. Kiekvieną 

savaitę. 

Įvykdyta ir teikta 

5.2. Paruošti 2021 m Futbolo 

akademijos viešųjų 

Rugsėjis 

 

Viešųjų pirkimų plano 

derinimas. 

Įvykdyta 
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Eil. 

Nr. 

Veiksmai, priemonės 

tikslams ir 

uždaviniams 

įgyvendinti 

Vykdymo 

data 

Veiksmų, priemonių 

vertinimo kriterijai 

Įgyvendinimo rezultatai 

pirkimų planą ir tvarkyti 

dokumentaciją susijusią 

su viešaisiais pirkimais 

Organizavimas ir 

vykdymas prekių, 

paslaugų ir darbų 

viešuose pirkimuose. 

Kiekvieną savaitę. 

5.3. Papildomos lėšos  Sausis-

gegužė 

Vykdoma agitacija dėl 

1,2% finansinės paramos, 

bendradarbiaujama su 

verslo atstovais. 

1,2 proc. parama rinkta 

(gauta 300 Eur), 

bendradarbiauta su verslo 

atstovais (gauta parama 

nepiniginė) 

6. SPORTO BAZĖS. MATERIALINIS APRŪPINIMAS 

6.1. Pateikti duomenis apie 

sunaudotą vandens, 

dujų, elektros energijos 

kiekį šias paslaugas 

teikiantiems ūkio 

subjektams. 

1 kartą per 

mėnesį 

Teikiami duomenys 

reikalingiems ūkio 

subjektams. 1 kartą 

mėnesio pradžioje. 

Laiku atsiskaityta su ūkio 

subjektais  

Įgyvendinta 

6.2. Dalyvauti sudarant 

sporto bazių remonto 

planus ir sąmatas, 

vykdyti sporto remonto 

darbus. 

Rugsėjis, 

kovas 

Prižiūrėti futbolo 

akademijos žolės 

stadioną, dirbtinės dangos 

futbolo aikštę, kitas 

futbolo aikštes, sales,  

priklausančias futbolo 

akademijai, kuriose 

vyksta sportinis 

mokomasis darbas bei 

varžybos. 

2 kartus metuose. 

Sklandžiai vyksta remonto 

darbai, gerai organizuota 

priežiūra 

Prižiūrimos sporto bazės. 

Įgyvendinta  

6.3. Futbolo akademijos 

pastatų ir teritorijų 

priežiūra. 

Sausis - 

gruodis 

Užtikrinti sporto salių, 

administracinių patalpų, 

dušų sanitarinę būklę ir 

švarą (kontroliuoti 

reguliariai). 

1 kartas per mėn. 

Įgyvendinta 

6.4.. Sporto salių 

funkcionalumo 

užtikrinimas: sauga, 

higiena, gaisrinė sauga, 

aprūpinimas. 

Sausis-

gruodis. 

Prižiūrėti administracinių 

patalpų techninę, 

sanitarinę būklę 

(kontroliuoti apšvietimo, 

ventiliacijos, kanalizacijos 

ir kitų sistemų 

tvarkingumą, jų techninį 

stovį, šalinti gedimus). 1 

kartą per mėn. 

Įgyvendinta  

6.5. Vykdyti pagrindinių 

priemonių ir mažaverčio 

inventoriaus apskaitą ir 

nurašymą. 

Sausis-

gruodis. 

sporto inventoriaus 

apskaitos vykdymas, 

inventorizavimas ir 

inventoriaus 

paskirstymas, nurašymas. 

1 kartas per mėn. 

Įvykdyta 

7. REKLAMA. VIEŠINIMAS 

7.1. Teikti informaciją 

bendrojo lavinimo 

mokykloms, lopšeliams 

Rugsėjis-

lapkritis. 

Internetinėse svetainėse, 

susirinkimų metu, 

Informuotumas, viešumas, 

prieinamumas, skaidrumas  

Įgyvendinta 
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Eil. 

Nr. 

Veiksmai, priemonės 

tikslams ir 

uždaviniams 

įgyvendinti 

Vykdymo 

data 

Veiksmų, priemonių 

vertinimo kriterijai 

Įgyvendinimo rezultatai 

/darželiams apie vaikų 

priėmimą į 

komplektuojamas 

sportininkų grupes. 

Kovas-

balandis 

pokalbiai, skrajučių 

dalijimas įstaigose. 

2 kartus per metus 

apsilankymas mokyklose 

ir darželiuose. 

7.2. Viešinti Futbolo 

akademijos veiklas 

socialiniuose tinkluose, 

internetiniame 

puslapyje.  

Sausis-

gruodis 

Kelti informaciją į 

socialinius tinklus 

(Facebook, Instagram) 

talpinti informaciją apie 

įvykusius ar būsimus 

renginius, atnaujinti ir 

talpinti kitą informaciją 

susijusią su futbolu ir 

akademijos veikla. 

2 kartai per mėn. 

Skaidrumas, viešumas, 

žinomumas, prieinamumas. 

Įgyvendinta 

8. MEDICININIS APTARNAVIMAS 

8.1. Savalaikė medicininė 

ugdytinių priežiūra, 

medicininės 

dokumentacijos 

tvarkymas. 

Rugsėjis-

birželis. 

Treniruočių bei varžybų 

metu sekti sportininkų 

sveikatos būklę. Nuolatos 

pildomos ugdytinių 

sveikatos bylos. Teikiama 

informacija trenerių 

susirinkimų.  metu apie 

ugdytinių sveikatos būklę. 

2 kartai per mėn. 

Užtikrintas savalaikis 

sportininkų sveikatos 

patikrinimas ir priežiūra. 

Įgyvendinta 

8.2. Atlikti Futbolo 

akademijos darbuotojų 

medicininių sveikatos 

pasitikrinimų kontrolę ir 

stebėseną. 

Sausis-

gruodis. 

Fiksuoti Futbolo 

akademijos darbuotojų 

medicininį sveikatos 

pasitikrinimus, informuoti 

apie poreikį ją atlikti, 

teikti konsultacijas, 

fiksuoti kitus, reikalingus 

sveikatos duomenis 

(sąsajoje su pandemija ir 

priimtais OV 

sprendimais). 1kartą per 

mėn. 

Futbolo akademijos 

darbuotojų sveikatos 

priežiūros kontrolė 

Įgyvendinta, fiksuota 

8.3. Vykdyti medicininį 

aptarnavimą akademijos 

vykdomose varžybose, 

treniruotėse. 

Balandis-

lapkritis. 

Paruoštos pirmos 

pagalbos vaistinėles, 

medicininio personalo 

dalyvavimas treniruotėse, 

varžybose, teikiami 

pasiūlymus bei 

rekomendacijas dėl 

sportininkų 

psichofiziologinio 

organizmo vystymosi bei 

atstatomųjų priemonių 

naudojimo treniruočių bei 

varžybų proceso metu. 

Pagal varžybų tvarkaraštį. 

Kiekvienose varžybose 

Panevėžyje. 

Užtikrintas medicininis 

aptarnavimas varžybų ir 

treniruočių metu 

Įgyvendinta 
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Eil. 

Nr. 

Veiksmai, priemonės 

tikslams ir 

uždaviniams 

įgyvendinti 

Vykdymo 

data 

Veiksmų, priemonių 

vertinimo kriterijai 

Įgyvendinimo rezultatai 

8.4. Vykdyti Futbolo 

akademijos darbuotojų 

higienos įgūdžių ir 

pirmos pagalbos 

išklausymo ir 

susipažinimo kontrolę. 

Rugsėjis-

spalis. 

Organizuoti pirmos 

pagalbos kursų ir higienos 

įgūdžių formavimosi 

mokymai. 1 kartas per 

metus. 

Futbolo akademijos 

darbuotojai moka suteikti 

pirmąją pagalbą ir turi 

atitinkamus higienos 

įgūdžius 

Įgyvendinta 

 

B. Parengti ir rengiami miestui atstovaujantys sportininkai, dalyvaujantys 

aukščiausio lygio šalies, tarptautinėse varžybose. 

a. LFF sistemoje 2021 m. užregistruota 414 Futbolo akademijos sportininkų. 

Futbolo akademijos auklėtiniai, kurie dalyvauja varžybose registruojami elektroninėje LFF 

varžybų informacinėje sistemoje COMET. Šiose sistemoje galima rasti visų žaidėjų profilius ar 

rungtynių protokolus. Ši informacija automatiškai sinchronizuojama į internetinį puslapį 

www.lietuvosfutbolas.lt. Futbolo akademijos sportininkams, dalyvaujantiems Lietuvos futbolo 

federacijos čempionatuose ir pirmenybėse, išduodamos žaidėjo licencijos, kurios privalomos turėti 

vykstant į varžybas. 

b. Organizuoti kokybiški šalies sporto renginiai mieste ir dalyvauta Lietuvos 

čempionatuose. Dėl pasaulinės pandemijos, planuotas dalyvavimas tarptautinėse futbolo varžybose 

(kitose šalyse) neįvyko.  

Lietuvos vaikų, jaunių ir jaunimo asociacijos vykdomose futbolo varžybose atstovauja 26 

Futbolo akademijos grupės-komandos; sukomplektuotos 26 sportinio ugdymo grupės. Sezono metu 

sužaista daugiau kaip 350 rungtynių, dalyvauta daugiau kaip 60 šalies ir tarptautiniuose turnyruose 

(Lietuvoje), draugiškose rungtynėse: 

 2021 m. organizuota ir dalyvauta šiose futbolo varžybose: LFF I lygos pirmenybės (vyrų 

futbolas), Lietuvos moterų I lygos čempionatas (moterų futbolas), Lietuvos Elitinės jaunių lygos 

čempionatas. (jaunių vaikinų futbolas), Lietuvos I ir II lygos pirmenybės (jaunučių, jaunių 

futbolas);Merginu elitinės lygos čempionatas U-15 divizionas 21/22 (moterų futbolas); Lietuvos ir 

Panevėžio apskrities 11x11, 5x5 pirmenybės (berniukų ir mergaičių futbolas); Lietuvos moterų salės 

futbolo čempionatas 2021/2022 (moterų futbolas), Naktinis futbolo renginys (vykdant Savivaldybės 

sportinių renginių projektą). Futbolo akademijos auklėtinių metinių varžybų suvestinė yra pateikiama 

1 priede. 

2021 m. Futbolo akademijos sportiniai rezultatai: 

1. Lietuvos moterų I lygos čempionatas (moterų futbolas) VI vieta.  

2.   LFF I lygos pirmenybės (vyrų futbolas) LFF I lygos pirmenybės (vyrų futbolas) IV vieta. 

3. Lietuvos jaunimo U-19 čempionatas II vieta. 

http://www.lietuvosfutbolas.lt/
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4. Samsung Galaxy Watch U-17 čempionatas VI vieta 

5. Samsung Galaxy Watch U-16 lygos čempionatas III vieta. 

6. Samsung Galaxy Watch U-15 pirmenybės I vieta. 

7. Lietuvos I lygos U-15 pirmenybės IV vieta 

8. Lietuvos jaunučių U-14 pirmenybės III vieta. 

9. Lietuvos jaunučių U-13 pirmenybės III vieta. 

10. Lietuvos I lygos U-13 pirmenybės V vieta 

11. Lietuvos merginų futbolo čempionatas 8x8 II vieta 

12. Samsung Galaxy Watch LVL  PRO U-12, U-11, U-10, U-9 2021/2022 pirmenybės, 8x8, 

5x5. Pirmenybių rezultatai nebuvo vedami. 

13. Merginu elitinės lygos čempionatas U-15 divizionas, IV vieta 

14. Lietuvos moterų salės futbolo čempionatas 2021/2022 III vieta. 

Kita informacija, susijusi su renginių organizavimu bei dalyvavimu renginiuose, 

varžybose: 

• Vaikų futbolo turnyrai dėl Corono-19 viruso buvo mažiau organizuojami. 

• Vaikų vasaros stovykla „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ – stovyklą lankė apie 200 

vaikų. 

• Renginiai futbolo bendruomenei, kurie buvo vykdomi ir per projektinį finansavimą 

(Panevėžio miesto savivaldybės remiamos projektinės veiklos) - šeimų futbolo turnyrai prieš vaikų 

vasaros atostogas, naktinis sportinis renginys visuomenei ir kt. 

•  LFF 1 lygos čempionate dalyvavo 1 Futbolo akademijos komanda. 

•  Lietuvos moterų I lygos čempionate dalyvavo 1 Futbolo akademijos komanda. 

•  Futbolo akademijos auklėtinius 2021 m. treniravo 13 trenerių.  

 3. Atrinkti sportininkai į miesto, šalies rinktines. Tikslingai kelta trenerių 

kvalifikaciją. Buvo sudarytos sąlygos profesionaliai rengti perspektyvius sportininkus miesto, šalies 

futbolo rinktinėms, siekiant maksimaliai aukštų rezultatų (Anderlecht programos taikymas, 

„Prosoccerdata“ programos taikymas). 

Futbolo akademijos sportininkai rengiami grupėse. Grupės yra šios:  

• Pradinio rengimo ( toliau – PR) grupės; 

• Pradinio rengimo – Lopšelis/darželis (toliau – PR-L/D) grupės; 

• Meistriškumo ugdymo (toliau – MU) grupės; 

• Meistriškumo tobulinimo (toliau – MT) grupė; 

• Neformaliojo ugdymo (toliau – NU) grupės. 

Futbolo akademijos sportininkai rengiami pagal sportininkų amžių pritaikytas ugdymo 

programas atskleidžiami 3 lentelėje. 
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Futbolo akademijos sportininkai rengiami pagal sportininkų amžių pritaikytas ugdymo programas 

3 lentelė 

Eil

.  

Nr. 

Ugdymo programos 

etapai 

Neformala

us 

ugdymo 

(NU) 

Pradinio 

rengimo 

(PR -L/D) 

Meistriškumo ugdymo (MU)  

Meistriškumo 

tobulinimo 

(MT) 

Iš viso:  

1 m. 2 m. 1 m. 2 m. 3 m. 4 m. 5 m. 1 m. 2-3 m.  

1. Grupių skaičius  11 2 2 1 2 2 2 2 2 – 26 

2. Ugdytinių skaičius  179 30 32 12 30 28 40 36 27 – 414 

3. 
Kontaktinių valandų 

skaičius per savaitę 
79 13 20 8 22 37 20 27 16 – 242 

4. 

Teorinėms pratyboms 

skiriamų valandų 

skaičius per metus 

16 11 14 9 18 17 17 13 10 – 125 

5. 

Praktinėms pratyboms 

skiriamų valandų 

skaičius  per metus 

1536 931 1408 1303 1257 1843 691 1137 355 – 10461 

6. 
Metinis valandų 

skaičius 
1584 968 1452 1350 1305 1890 720 1170 368 – 10807 

7. 

Varžybinė veikla 

(varžybų valandų 

skaičius) per metus  

32 26 30 30 30 30 20 20 10 – 228 

8. 
Fizinio rengimo 

treneris  
0 0 0 0 0 2 4 3 3 – 12 
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 Teorinis ir praktinis Futbolo akademijos ugdytinių ugdymas vyksta 5-6 dienas per 

savaitę. Minimali teorinės treniruotės trukmė 15 min. Minimali praktinės treniruotės trukmė 45 min. 

Maksimali treniruočių trukmė priklauso nuo trenerio grupinio ar individualiojo plano sudarymo. Į šį 

skaičių įeina ir planinių kalendorinių varžybų oficialus rungtynių laikas bei sportinių – mokomųjų 

stovyklų metu vykdomų pratybų laikas. NU, PER, MU, MT grupėse pagrindinė ugdymo forma yra 

treniruotė – teorinės paskaitos, praktinės mokomosios pratybos vietos sporto bazėje ir sporto 

stovyklose, dalyvavimas varžybose. Sportinio ugdymo proceso metu organizuojami seminarai, 

atviros treniruotės, ekskursijos, testai, fizinio ir techninio parengtumo nustatymas ir įvertinimas. 

 Futbolo akademijos sportinis ugdymas organizuojamas mokinių laisvalaikiu: darbo 

dienomis po pamokų, poilsio ir švenčių dienomis, mokinių atostogų metu. 

 Treniruočių laiką ir vietą nurodo treniruočių tvarkaraščiai, o dalyvavimo sporto 

varžybose – einamaisiais metais patvirtintas varžybų kalendorius ir varžybų nuostatai, kuriuos 

paruošia Lietuvos vaikų ir jaunių ugdymo asociacija o patvirtina Lietuvos futbolo federacijos 

Vykdomasis Komitetas. 

 Treniruočių laikas darbo dienomis nuo 14.00 iki 21.00. Šeštadieniais, sekmadieniais bei 

mokinių atostogų metu treniruotės vyko nuo 9.00 iki 20.00 val. Lopšeliuose darželiuose treniruočių 

laikas derinamas individualiai. 

 2021 m. LR paskelbto karantino metu treniruotės ir varžybos vyko teisės aktais nustatyta 

tvarka. 

Treniruočių vykdymo vietos: 

Futbolo akademijos „Panevėžys“ bazė, sintetinis stadionas (Smėlynės g. 2b). 

Futbolo akademijos „Panevėžys“ bazė, žolės stadionas (Elektronikos g. 1). 

Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos sintetinis stadionas (Ramygalos g. 99). 

Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos dirbtinos dangos aikštelė (Aukštaičių g. 1). 

Futbolo akademijos „Panevėžys“ sporto salė (Elektronikos g. 1). 

Futbolo akademijos „Panevėžys“ sporto salė (Šermukšnių g. 31 A). 

Panevėžio „Aušros“ progimnazijos sporto salė (Vienybės a. 38). 

Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos sporto salė (Ramygalos g. 99). 

Panevėžio „Beržų“ progimnazija (Beržų g. 37). 

Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinė mokykla (Dairaus ir Girėno g. 26). 

Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija (Kniaudiškių g. 67). 

Panevėžio L/D „Vyturėlis“ sporto salė (Žvaigždžių g. 24). 

Panevėžio L/D „Draugystė“ sporto salė (Žemaičių g. 23). 

Panevėžio L/D „Rūta“ sporto salė (Alyvų g. 3). 
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3.2. Futbolo akademijos sportininkai parengti dalyvauti miesto, šalies futbolo rinktinėse: 

 FK „Panevėžys“ A lygos komandoje 2021 m. toliau sėkmingai sportavo 6 Futbolo 

akademijos sportininkai; 

Įvairiose Lietuvos futbolo rinktinėse 2021 m. atstovavo 19 Futbolo akademijos auklėtiniai - 

16 vaikinų ir 3 merginos  

3.3. vyko pastovus trenerių kvalifikacijos kėlimas. Vadovaujamasi nuostata, kad „Stiprus 

treneris – stiprus futbolas“, todėl trenerių žinių atsinaujinimas yra vienas pagrindinių akademijos 

sportininkų ruošimo kokybės garantas. 2021 m. trenerių kvalifikacija kelta taip: 

•     3 Futbolo akademijos treneriai siekė įgyti UEFA A licenciją; 

•     3 Futbolo akademijos treneriai siekė įgyti UEFA B licenciją; 

• 1 Futbolo akademijos treneriai siekė įgyti UEFA fizinio rengimo trenerio rengimo 

trenerio licenciją; 

•    1 Futbolo akademijos treneriui pratęsta UEFA PRO licencija.  

• Futbolo akademijos darbuotojai ir treneriai daugiau kaip 200 valandų tobulino 

kvalifikaciją, dalyvavo mokymuose, seminaruose (dauguma nuotoliniu būdu). Futbolo akademijos 

darbuotojai taip pat mokosi ir tobulinasi savo srities seminaruose - VSAFAS ir teisės aktų, kurie 

susiję su LRV turto apskaita, viešųjų pirkimų, priešgaisriniuose ir darbo saugos seminaruose. 

Pagrindinės numatomos veiklos, tikslai ir uždaviniai 2022-iesiems metams: 

Futbolo akademija 2022-aisiais metais planuoja įgyvendinti sportines veiklas, didinant 

kiekvienos iš veiklų kokybinius ir kiekybinius rodiklius.  

2022m. metų Futbolo akademijos veiklos tikslas ir uždaviniai atitinka Strateginio veiklos plano 

tikslą ir uždavinius.  

2022 m. vienas iš pagrindinių uždavinių sąsajoje su po pandemine situacija Lietuvoje, 

prasidėjusiu karu Ukrainoje ir, kai ugdymo procesas grįžta į stabilias vėžes (ypač kai ugdytiniai yra 

ne aukšto meistriškumo klasėje) –išlaikyti ugdytinius Futbolo akademijos veikloje ir esant 

galimybėms, ugdytinių skaičių didinti sudominant sportine veikla kuo įvairesnėmis formomis. 

2022 m. veiklos tikslas – gerinti sporto ir kūno kultūros paslaugų kokybę ir sudaryti sąlygas 

futbolo veiklos plėtojimui. Įgyvendinti išsikeltus LFF Sertifikavimo metu reikalavimus ir įvertintiems 

4 žvaigždutėmis. (iš 5 galimų) 

Numatomos 2022 m. veiklos ir įgyvendinimo rodikliai nurodomi 4 lentelėje: 

4 lentelė 

Numatomos veiklos Įgyvendinimo rodiklis 

Sportinio ugdymo 

kokybės 

ir jo kaitos formavimas, 

treniruočių vadybos 

Futbolo sporto šakos vystymo programos kiekvienam sportinio 

ugdymo etapui tobulinimas, atsižvelgiant į sportininkų amžių, fizinį, 

techninį, taktinį pasirengimą. 

Sportinio ugdymo turinio ir formų pasirinkimo galimybės didinimas. 
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tobulinimas Individualių ir specializuotų ugdymo programų parengimas. 

Futbolo akademijos dalyvavimas LFF akademijų licencijavimo, 

vaikų ir jaunimo futbolo mokyklų sertifikavimo procese. 

Stabilus komandų dalyvavimas šalies čempionatuose ir 

pirmenybėse. 

Futbolo akademijos reprezentavimas šalies ir tarptautiniuose futbolo 

turnyruose ir sporto renginiuose. 

Futbolo akademijos ugdytinių skaičius regionų ir šalies rinktinėse 

didėjimas. 

Partnerystės, vidinės ir 

išorinės komunikacijos 

strategijos plėtojimas 

Bendradarbiavimas su esamais partneriais ir naujų partnerių paieška. 

Dalyvavimas projektinėje veikloje. 

Įgytas pasitikėjimas tarp bendradarbiaujančių partnerių, 

formuojantis kolektyvinius įsipareigojimus ir bendrų tikslų 

siekimas. 

Užtikrinti treniruočių 

pedagoginio darbo 

planavimą pagal vieningą 

futbolo rengimo sistemą.. 

Siekiant mokomojo sportinio darbo vykdymo pagal vieningą futbolo 

rengimo sistemą, laiko, skirto treniruočių planavimui ir varžybų 

analizei optimizavimo, duomenų kaupimo sisteminimo, Futbolo 

akademijos mokomasis sportinis darbo planavimas vykdomas pagal 

ilgalaikius ir trumpalaikius ciklus PROSOCERDATA sistemoje. 

Kelti trenerio darbo 

kultūrą siekiant ugdyti 

vaikus ne tik kaip 

sportininkus, bet ir kaip 

asmenybes 

Futbolo akademijos ugdymas orientuotas į Europos futbolo klubų 

pavyzdžius, valdymo struktūra paremta kitokiu požiūriu futbolininkų 

ugdymą bei trenerio darbo kultūrą. Siekis tapti Panevėžio regiono, 

apimančio penkias savivaldybes, futbolo vėliavnešiu vaikų futbole. 

Planuojama orientuotis pirmiausiai į vaiko asmenybės ugdymą. 

Planuojama siekti (organizuojami mokymai), kad treneriai, norintys 

tapti savo srities profesionalais, ekspertais, gilintųsi į įvairaus 

amžiaus tarpsnio vaikų ir paauglių psichologijos, fiziologijos 

ypatumus. 

Dalyvauti varžybose, 

čempionatuose 

Dalyvavimas LFF I futbolo lygos pirmenybėse (vyrų, moterų 

futbolas) užtikrina LFF programos „Lietuvos jaunimo integracija į 

profesionalų vyrų futbolą“ sėkmingą įgyvendinimą tiek sportine, tiek 

finansine prasme. 

Futbolo akademijos 

sertifikavimas 

Futbolo akademijos veikla siejama su darnaus teikiamų paslaugų 

vystymusi ir plėtojimu Panevėžio mieste bei regione, LFF akademijų 

licencijavimo taisyklėse numatytų kriterijų (galimybė dalyvauti LFF 

aukščiausio lygmens varžybose, pretenduoti į treniravimo 

kompensacijas ir solidarumo išmokas, mokėtinas pagal LFF bei FIFA 

taisykles ir reglamentus) bei vaikų ir jaunimo futbolo mokyklų 

sertifikavimo (užtikrinta kryptinga bei suderinta vaikų fiksuotų 

mokyklų skatinimas) sistemos įgyvendinimu. 

 

Prognozuojama, kad Futbolo akademijos žmogiškųjų ir finansinių išteklių valdymas bus 

dinamiškas, nuolat stebint, analizuojant ir efektyviai perimant geriausiąją Europos akademijų patirtį, 

taip bus atsižvelgta į šalies, miesto ekonominius, socialinius, politinius, teisinius ir technologinius 

iššūkius bei grįstas prioritetiniais tikslais, o visos futbolo bendruomenės veiklos kryptingumas išliks 

viena svarbiausių motyvacijų užsibrėžtiems prioritetams įgyvendinti. 

Prognozuojama, kad Futbolo akademijos auklėtinių skaičius po pandemijos laikotarpiu, 

prasidėjusius karu Ukrainoje išliks panašus. Futbolo akademijos 2022 m. planuojamos veiklos ir 
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priemonės nurodomos Futbolo akademijos 2022 m. veiklos plane. 2022 m. pagrindiniai veiklos 

vertinimo kriterijai nurodomi 5 lentelėje. 

2022 m. pagrindiniai veiklos vertinimo kriterijai 

5 lentelė 

Vertinimo kriterijai Matavimo  

vnt. 

Siekiamas įgyvendinti 

rezultatas 2022 m.  

Futbolo specialistų, turinčių aukštąjį išsilavinimą ir 

futbolo trenerio UEFA licenciją, skaičius.  

žm. 13 

Specialistų (medicininio personalo, atletinio rengimo, 

sporto vadybos, kito aptarnaujančiojo personalo) skaičius. 

žm. 4 

Parengta programa kiekvienam sportinio ugdymo etapui 

pagal žaidimo modelį (5x5, 8x8, 11x11).  

vnt. 1 

Programoje dalyvaujančių asmenų skaičius. žm. 430 

Sukomplektuotų sportinio rengimo grupių skaičius.  26 

Miestui atstovaujančių komandų, dalyvaujančių šalies ir 

regiono futbolo varžybose, skaičius. 

 20 

Išugdytų sportininkų, žaidžiančių Panevėžio miesto 

komandose (suaugusiųjų Lietuvos futbolo lygos 

varžybose) skaičius. 

žm. 12 

Sportininkų, dalyvaujančių miesto, regiono, šalies ir 

tarptautinėse varžybose, skaičius. 

žm. 300 

Aukščiausio lygmens divizionuose (11–17 m. amžiaus, 

vaikinai, merginos) dalyvaujančių komandų skaičius. 

vnt. 7 

Sportininkų, atstovaujančių rinktinėse, skaičius pagal 

amžiaus grupes. 

žm. U-21-2; U-19-10; U-

17-2; U-16-2; U-15-1. 

Merginos – 3 

Surengtų šalies ir tarptautinių futbolo turnyrų skaičius. vnt. 9 

Dalyvauta kvalifikacijos kėlimo kursuose ar kituose 

mokymuose (treneriai, kitas sportinio rengimo 

personalas). 

val. 60 

Dalyvauta kvalifikacijos kėlimo kursuose ar kituose 

mokymuose (administracija, kitas personalas). 

val. 20 

Įgyvendintos alternatyvios įvairaus amžiaus vaikams, 

nesiekiantiems sportinio rezultato, laisvalaikio praleidimo 

programos. 

vnt. 3 

Naudojamų sporto bazių (įskaitant ir nuomojamas) 

skaičius. 

vnt. 3 stadionai, 7 salės  

Nuolat prižiūrimų sporto bazių skaičius. vnt. 3 
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III SKYRIUS 

AKADEMIJOS VALDYMO ORGANAI,  DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ 

ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ 

PABAIGOJE 

 

Futbolo akademijos valdymo organai yra šie: 

• Visuotinis dalininkų susirinkimas; 

•  Vienasmenis Futbolo akademijos valdymo organas – Futbolo akademijos direktorius. 

Futbolo akademijos dalininkai: 

15. Panevėžio miesto savivaldybė 2/3, 200 dalininkų balsų.  

16. Panevėžio futbolo klubas FK „Panevėžys“ 1/3, 103 dalininkų balsų skaičius.  

Futbolo akademijos dalininkų įnašo vertė atsispindi 6 lentelėje. 
 

Futbolo akademijos dalininkų įnašo vertė 

 6 lentelė 

Dalininkas Įnašo vertė 2021 m. pradžioje Įnašo vertė 2021 m. 

pabaigoje 

Panevėžio miesto 

savivaldybė 

2000 Eur 2000 Eur 

Panevėžio futbolo klubas FK 

„Panevėžys“  

1030,30 Eur 1030,30 Eur 

 

IV SKYRIUS 

FUTBOLO AKADEMIJOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS 

METUS IR ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 

 

7 lentelėje pateikiama informacija apie gautas ir panaudotas Futbolo akademijos lėšas. 
 

7 lentelė 

Lėšų šaltinis Gautos lėšos 

(Eur) 

Panaudojimas (Eur) 

Trimetė futbolo 

vystymo 

programa 

 

391240,00 

 

Darbo užmokestis – 355110,00 

Soc. draudimo įmokos – 6710,00 

Išmokos pagal sporto veiklos sutartis – 8000,00 

Transporto remontas – 1000,00 

Transporto kuro išlaidos – 3100,00 

Medikamentai – 650,00 

Mokestis už paviršinių nuotekų tvarkymą – 480,00 

Kitos paslaugos – 460,00 

Banko mokesčiai – 130,00 

Sniego valymo darbai – 1000,00 

Elektros energija – 4400,00 

Šildymo išlaidos – 10200,00 

Už teikiamas 

paslaugas gautos 

lėšos 

31895,36 Kvalifikacijos kėlimas – 2392,92 

Sporto bazių nuoma – 260,01 

Šildymas – 9208,36 
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Transporto išlaikymas – 8347,79 

Paprastas remontas – 1586,25 

Sunaudota atsargų – 2010,72 

Elektros energija – 4909,35 

Vandentiekis ir kanalizacija – 2331,45 

Ryšių paslaugos -  485,66 

Kitos komunalinės paslaugos – 362,85 

Projekto lėšos 2650,00 Maistpinigiai – 1120,00 

Teisėjavimas – 420,00 

Sportinis inventorius – 780,00 

Prekės – 330,00 

Projekto lėšos 1170,00 Sportinis – ūkinis inventorius 

Anderlecht 

programa 

7500,00 Techninio  direktoriaus darbo užmokesčio 

kompensacija. 

Užimtumo tarnyba 19296,01 Darbo užmokestis. 

Europos sąjungos  

NVŠ projektas 

26085,00 Sportinis – ūkinis inventorius  

 

Futbolo akademijos lėšos gautos iš Panevėžio miesto savivaldybės 2021m. pagal Trimetę 

futbolo vystymo programą buvo panaudotos pilnumoje. 

 Taip pat, lėšos gautos pagal NVŠ programas ir kitas projektines programas buvo pilnai 

panaudotos.  

2021 m. padidėjus komunalinių paslaugų išlaidoms, darbo užmokesčio dydžiui, išaugus 

transporto sąnaudoms, įstaigos išlaidoms padengti buvo panaudotas turėtos 2021m pradžioje 

sukauptos lėšos. Metus futbolo akademija baigė su 151,76 Eur nuostoliu.   

2021 m. pabaigoje dar yra likę nepanaudotų lėšų, gautų moterų - mergaičių tikslinėms futbolo 

programoms įgyvendinti - 4131,12 Eur, Anderlecht programos lėšų - 2250,00 Eur, LFF lėšų pagal 

Covid finansavimo programą - 341,24 Eur. 

V SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE FUTBOLO AKADEMIJOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ 

ILGALAIKĮ TURTĄ PER FINANSINIUS METUS 

 

Ilgalaikio turto 2021m. pabaigoje Futbolo akademijoje buvo už 15196,42 Eur. Turto iš nuosavų 

lėšų Futbolo akademijos per ataskaitinį laikotarpį neįsigijo. 

Futbolo akademija turi ilgalaikio turto pagal panaudos sutartis iš Panevėžio miesto 

savivaldybės, kurio vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1057048,44 Eur (2020 m. pabaigoje - 

1070563,30 Eur):  

• Per 2021 m. pagal panaudą gauta ilgalaikio turto: 

▪ 29,16 kv. m. patalpa Elektronikos g.12, Panevėžys (vertė – 14716,88 Eur). 

• Per 2021 m. pagal panaudą turėtas ilgalaikis turtas grąžintas: 



21 

 

▪ 24,79 kv. m. patalpos Smėlynės g. 2b, Panevėžys (vertė – 1126,48 Eur); 

▪ 24/100 pastato Šermukšnių g. 31A, Panevėžys (vertė – 10989,34Eur). 

• Per 2021 m. pagal panaudą naudotas ilgalaikis turtas buvo nurašytas už 16115,92 Eur, nes 

nusidėvėjo, suplyšo, sulūžo (Panevėžio miesto savivaldybės direktoriaus 2021-12-29 įsakymas 

Nr.AF-362). 

Ilgalaikis turtas, gautas pagal panaudos sutartis, apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. 

Futbolo akademija ataskaitinio laikotarpio pradžioje iš Panevėžio miesto savivaldybės 

administracijos pagal panaudos sutartis yra turėjo trumpalaikio turto už 45049,49 Eur.  Per 2021 m. 

buvo nurašyta sunaudoto trumpalaikio turto už 9721,72 Eur, nes buvo nebetinkamas naudoti. 

Trumpalaikio turto vertė laikotarpio pabaigoje – 35327,77 Eur.   

Trumpalaikis turtas, gautas pagal panaudos sutartis, apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. 

Futbolo akademija per ataskaitinį laikotarpį iš LFF pagal paramos sutartis gavo turto už 8824,83 

Eur (2020 m. - už 22233,42 Eur). Gautas turtas parduotas eksploatuoti ir apskaitomas nebalansinėse 

sąskaitose. 

VI SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PLĖTOTĄ INFRASTRUKTŪRĄ PER 

FINANSINIUS METUS 

 

2021 m. plėtota Futbolo akademijos infrastruktūra, atnaujintas sportinis inventorius ir įranga 

siekiant populiarinti futbolą Panevėžio mieste:  

• atlikta rekonstrukcija vienoje iš Futbolo akademijos bazių Elektronikos g. - atnaujintos 

tribūnos, atitinkančios saugias ir patogias žiūrovų stebėjimo vietas. Taip sudarytos sąlygas 

žiūrovams saugiai ir komfortiškai stebėti futbolą.  

• Atnaujinta (pakeista dalis susidėvėjusios dangos) sintetinė danga Futbolo akademijos sporto 

salėje (Elektronikos g.). 

• Planuotas Futbolo akademijos (Smėlynės g. 2b)  stadiono su sintetine danga (jai jau 11 metų) 

atnaujinimas nukeliamas į 2023-2025 m., nes 2021 m. LFF Vykdomojo komiteto nutarimu skirta 

sintetinė danga bus padengta futbolo aikštė (maniežas - kupolas), esanti Beržų g.  

• Įsigyta įvairių dydžių futbolo kamuolių, įvairaus sportinio inventoriaus (barjerai, treniruočių 

manekenai ir kt. įranga) fizinio rengimo treniruotėms tobulinti. 

• Įsigyta Futbolo akademijos auklėtiniams aprangų varžyboms ir treniruotėms, sportinių 

kostiumų treneriams, kad galėtų reprezentuoti Futbolo akademiją treniruotėse ir varžybose. 

Futbolo akademija nevykdė ūkinės veiklos, taip, kaip ji suprantama pagal Lietuvos Respublikos 

konkurencijos įstatymą. 
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VI SKYRIUS 

FUTBOLO AKADEMIJOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS, IŠ JŲ – 

IŠLAIDOS DARBO UŽMOKESČIUI 

 

8 lentelėje nurodomos sąnaudos, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui per finansinius metus. 

8 lentelė 

Pagrindinės veiklos sąnaudos Suma Eur 

Darbuotojų išlaikymo (darbo užmokestis, socialinio draudimo 

įmokos, atostoginių kaupiniai) 

393819,66  

Nusidėvėjimo ir amortizacijos 2460,05 

Komunalinių paslaugų ir ryšių 32377,67 

Nuomos 260,01 

Transporto 28437,67 

Kvalifikacijos kėlimo 2392,92 

Paprastojo remonto ir eksploatavimo 1586,25 

Sunaudotų atsargų savikaina 46718,40 

Kitų paslaugų 14434,72 

Kitos 444,11 

Iš viso: 522931,46  

 

VII SKYRIUS 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ 

PRADŽIOJE IR PABAIGOJE 

 

Futbolo akademijos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje – 34  

Futbolo akademijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje – 34. 

 

IX SKYRIUS 

DUOMENYS APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS 

VADOVO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVO 

IŠMOKOMS 

 

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2018 m. birželio 28 d. Nr. 1-216 „Dėl darbo 

santykių tęsimo“ direktoriumi paskirtas Darius Butkus. 

Įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui per 2021 m. sudarė 22696,69 Eur: 

• priskaičiuotas darbo užmokestis – 22301,95 Eur; 

• darbdavio socialinio draudimo įmokos – 394,74 Eur. 

Kitų išmokų vadovui per 2021 m. nebuvo. 
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X SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 Futbolo akademija viešindama savo sportininkų pasiekimus naudojasi internetine Futbolo 

akademijos svetaine, socialiniais tinklais - Facebook, Instagram ir kitomis, kuriose yra keliama 

informacija apie įvykusius ar būsimus sportinius renginius, bei kita informacija susijusi su futbolu ir 

Futbolo akademijos veikla. 

 

 

 

Direktorius                                                     Darius Butkus 

 


