PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos
2019 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. TS-270
VŠĮ „SPORTO PERSPEKTYVOS“ KĖDAINIŲ RAJONO
VAIKŲ IR JAUNIMO FUTBOLO PLĖTROS PROGRAMA 2020 M.
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1.
Viešoji įstaiga „Sporto perspektyvos“ (toliau – Įstaiga) įregistruota valstybės įmonės
Registrų centro Juridinių asmenų registre 2003 m. spalio 23 d. Įstaigos kodas − 161768599.
Adresas: S.Jaugelio-Telegos g. 2 , Kėdainiai, tel. (8 657) 89890.
2.
Įstaigoje darbas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos kodeksais ir įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir
kitais teisės aktais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro įsakymais, Įstaigos įstatais,
visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimais, darbo tvarkos taisyklėmis ir vadovo įsakymais.
3. Veiklos tikslas nėra pelno siekimas, įstaiga veikia sporto, socialinėje, kultūros ir švietimo
srityse ir teikia šių sričių paslaugas visuomenės nariams.
4. Programa parengta siekiant sutelkti Kėdainių rajono futbolo vaikų ir jaunimo ugdymo
procesą.
II SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖ
5. Atsižvelgiant į Lietuvos futbolo federacijos direktyvas, kiekvienas licencijuotas futbolo
klubas, norintis dalyvauti LFF I ar A lygos varžybose, privalo atitikti licencijavimo sporto
kriterijaus numatytus reikalavimus. Tad reprezentacinei Kėdainių krašto futbolo komandai
„Nevėžis“ būtina įgyvendinti sporto kriterijaus sąlygas – ugdyti savo įstaigos vaikų futbolo grupes.
6. Nuo 2007 m. VšĮ „Sporto perspektyvos“ užsiima vaikų ir jaunimo ugdymu bei
treniravimu, dalyvaudama Lietuvos vaikų ir jaunių čempionatuose, turnyruose Lietuvoje bei
užsienyje. Organizacija organizuoja ir vykdo įvairaus amžiaus rajoninius, respublikinius bei
tarptautinius futbolo renginius.
7. Įstaigos veikla daro teigiamą įtaką socialiniam poslinkiam Kėdainiuose, t. y. skatina
vaikų ir jaunimo domėjimąsi futbolu bei sportu apskritai, atitraukia juos nuo gatvės įtakos ir tokiu
būdu mažina jaunimo nusikalstamumą. Šie veiksniai tiesiogiai lemia tokių socialinių problemų,
kaip vaikų ir jaunimo laisvalaikio organizavimas, sporto plėtra, nusikalstamumo prevencija,
gyventojų užimtumas ir pan., – išsprendimo galimybes.
8. Įstaigoje yra suformuota penkiolika vaikų futbolo grupių, kurias lanko apie 250 vaikų.
Dešimt grupių dalyvauja Lietuvos futbolo federacijos organizuojamose įvairaus amžiaus
čempionatuose, kitos dalyvauja draugiškose turnyruose, treniruojasi (1 lentelė).
1 lentelė. Futbolo grupių skaičius
Grupių
skaičius
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Amžiaus grupės

2001-2003 m. gimimo
2004 m. gimimo
2005 m. gimimo
2006 m. gimimo
2007 m. gimimo
2008 m. gimimo
2009 m. gimimo
2010 m. gimimo
2011 m. gimimo
2012 m. gimimo
2013 m. gimimo
Merginų mišri grupė

Dalyvauja LFF
LFF varžybų pavadinimas
Sportuojančių
vykdomose
futbolininkų
varžybose
skaičius
Dalyvaus
LVJFA I lyga Pietų/Rytų regionas
16
Dalyvaus
LVJFA I lyga Pietų regionas
16
Dalyvaus
LVJFA I lyga Pietų regionas
16
Dalyvaus
LVJFA I lyga Pietų regionas
20
Dalyvaus
LVJFA I lyga Pietų regionas
16
Dalyvaus
LVJFA 9x9 Šiaurės regionas
18
Dalyvaus
LVJFA 9x9 Šiaurės regionas
20
Dalyvaus
LVJFA 7x7 Šiaurės regionas
20
Dalyvaus
LVJFA 7x7 Šiaurės regionas
20
Dalyvaus
Lietuvos mokinių mažasis futbolas
20
12
Dalyvavo
Lietuvos Moterų I lyga Vakarų regionas
12

13
14
15

Kėdainių r. Krakių
bendruomenės grupė
Kėdainių r. Truskavos
bendruomenės grupė
Kėdainių r. Labūnavos
bendruomenės grupė

-

-

14

-

-

16

-

-

14

Iš viso:

250

9. VšĮ „Sporto perspektyvos“ dirba 7 futbolo treneriai – visi atitinka keliamus
reikalavimus, Vaikų ugdymas vykdomas ištisus metus.
10. Klubo vaikų ir jaunimo veiklos rezultatus geriausiai identifikuoja kviečiamų į Lietuvos
jaunimo rinktines skaičius : trys - keturi „Nevėžio“ išugdyti žaidėjai nuolatos kviečiami atstovauti
Lietuvos jaunimo U-15, U-17, U-19, U-21 rinktinėse, šeši jauni futbolininkai perėjo atrankas ir
pakviesti mokytis bei tobulintis Kaune ir Panevėžyje į nacionalines futbolo akademijas bei
gimnazijas. Gausiai kėdainiečiai yra kviečiami ir į Regionines pirmenybes, kuriose atrenkami
gabiausi ir perspektyviausi vaikai, ateityje pildantys Lietuvos jaunimo rinktines. Jaunieji „Nevėžio
B“ auklėtiniai ugdosi ir grūdinasi dalyvaudami Lietuvos futbolo federacijos II lygos pirmenybėse.
Kitų amžiaus grupių vaikų komandos sėkmingai dalyvauja vaikų futbolo čempionatuose,
periodiškai patenka į Lietuvos čempionatų finalus.
11. VšĮ „Sporto perspektyvos“ organizacija pateko tarp 18 atrinktų Lietuvos futbolo
ugdymo įstaigų, kurias atrinko Lietuvos futbolo federacija. Nuo 2019 metų VšĮ „Sporto
perspektyvos“ suteikta teisė vaikų ir jaunimo ugdymo programoje dirbti su RSC „Anderlecht“
(Belgija) jaunimo ugdymo programa, kuri buvo pristatyta ir LFF patvirtinta, kaip siekiamybė
kokybiškiau ir pažangiau ugdyti jaunuosius Lietuvos futbolininkus.
12. Atliekant SSGG analizę buvo išskirtos šios stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, į
kurias svarbu atsižvelgti, vykdant veiklas 2020 m:
12.1. Stiprybės – perspektyvi, auganti jaunimo karta, futbolo tradicijos Kėdainiuose, garsus
komandos vardas, pasiekti laimėjimai, tarptautiniai ryšiai ir jų plėtojimas, pagal infrastruktūrą yra
galimybė ugdyti jaunąją kartą visus metus (yra stadionai, futbolo maniežas, salės). Aktyvi socialinė
veikla – futbolininkų vizitai darželiuose, mokyklose, organizuojami futbolo turnyrai,
bendradarbiaujama su miesto ir kaimo mokyklų bendruomenėmis, darbo kolektyvais.
12.2. Silpnybės – mažėjantis moksleivių skaičius.
12.3. Galimybės – žaisti ir įsitvirtinti pajėgesnėse Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo lygose,
ugdyti vaikų ir jaunimo komandas, tikintis ateityje paruošti deramą pamainą reprezentacinei
„Nevėžio” vienuolikei, futbolo plėtra į kaimiškas Kėdainių rajono vietas, rajono ir valstybės
paramos sportui plėtojimas, klubo rėmėjų gretų didinimas.
12.4. Grėsmės – finansavimo stoka sąlygoja futbolo specialistų išvykimą dirbti kitur,
dalyvavimas žemesnėse pagal pajėgumą Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo lygose. Tyrimų
duomenimis, vis labiau mažėja sveikų vaikų, prastėja jaunimo fizinis aktyvumas, daugėja silpnos
sveikatos asmenų.
III SKYRIUS
PROGRAMOS VEIKLOS KRYPTYS
13. Įstaigos veiklos kryptys – vaikų ir jaunimo saviraiška per futbolo sportą, sportinis
ugdymas, sportinių įgūdžių formavimas ir jų įtvirtinimas, sportinio užimtumo organizavimas.

IV SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAS
14. Tikslas – teikti vaikams ir jaunimui futbolo sporto paslaugas, kurios skatintų tobulėjimą
bei didintų įgūdžius, ugdyti Kėdainių rajono jaunuosius futbolininkus suteikiant kuo aukštesnės
kokybės sąlygas, surasti ir parengti talentingus sportininkus, vystyti futbolo plėtrą Kėdainių rajone.

V SKYRIUS
PROGRAMOS UŽDAVINIAI
15. Vaikų futbolo grupių formavimas Kėdainių rajone, jų treniravimas, vaikų sveikatinimo
ir užimtumo plėtojimas.
16. Dalyvavimas rengiamose respublikos vaikų futbolo pirmenybėse, čempionatuose,
turnyruose.
17. Įvairių tarptautinių, respublikinių ir Kėdainių rajono futbolo turnyrų, masinių futbolo
renginių organizavimas ir vykdymas.
18. Talentingų futbolininkų paieška ir jų ugdymas.
19. Tolesnių tarptautinių futbolo ryšių plėtojimas, draugiškų santykių užmezgimas ir
puoselėjimas.
20. Ruošti pamainą Kėdainių „Nevėžio“ komandai.
VI SKYRIUS
NUMATOMI REZULTATAI
21. Dalyvavimas Lietuvos futbolo federacijos organizuojamose vaikų ir jaunių varžybose.
21.1. Vaikų grupių formavimas:
Grupių
skaičius
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Amžiaus grupė
2001-2003 m. gimimo
2004 m. gimimo
2005 m. gimimo
2006 m. gimimo
2007 m. gimimo
2008 m. gimimo
2009 m. gimimo
2010 m. gimimo
2011 m. gimimo
2012 m. gimimo

Varžybų lygis

Rungtyniaujama aikštėje

LVJFA I lyga
LVJFA I lyga
LVJFA I lyga
LVJFA I lyga
LVJFA I lyga
Lietuvos 9x9 Šiaurės regionas
Lietuvos 9x9 Šiaurės regionas
Lietuvos 7x7 Šiaurės regionas
Lietuvos 7x7 Šiaurės regionas
Lietuvos Mažojo futbolo čempionatas

11x11
11x11
11x11
11x11
11x11
9x9
9x9
7x7
7x7
5x5

Varžybų lygis

Rungtyniaujama aikštėje

21.2. Pradinio rengimo grupės:
Grupių
skaičius
1

Amžiaus grupė
2013 m. gimimo

Draugiškos rungtynės, turnyrai

5x5

21.3.Ikimokyklinio rengimo grupės:
Grupių
skaičius
1

Amžiaus grupė
2014 m. gimimo

Varžybų lygis
Draugiškos rungtynės, turnyrai

Rungtyniaujama aikštėje
5x5

21.4. Merginų grupė (privaloma pagal LFF Licencijavimą):
Grupių
skaičius
1

Amžiaus grupė
2000-2005 m. gimimo

Varžybų lygis
Lietuvos I lygos čempionatas

Rungtyniaujama aikštėje
11x11

21.5. Kėdainių rajono plėtra:
Grupių
skaičius
1
2
3
4

Amžiaus grupė
Kėdainių r. Krakių grupė
Kėdainių r. Truskavos grupė
Kėdainių r. Labūnavos grupė
Kitos

Varžybų lygis
Draugiškos varžybos, turnyrai
Draugiškos varžybos, turnyrai
Draugiškos varžybos, turnyrai
Draugiškos varžybos, turnyrai

Rungtyniaujama aikštėje
Mišriai
Mišriai
Mišriai
Mišriai

VII SKYRIUS
VERTINIMO KRITERIJAI
22. Masiškumas – sportuojančių skaičius ne mažiau kaip 250.
23. Rezultatai – Lietuvos futbolo federacijos varžybose dalyvauti 7 amžiaus grupėse.
24. Kokybė – „Nevėžio“ vyrų komandos papildymas jaunais išugdytais žaidėjais.
VIII SKYRIUS
PROGRAMOS FINANSAVIMAS
25. 2019 m. programos įgyvendinimui reikalingas lėšų poreikis iš Kėdainių rajono
savivaldybės biudžeto – 95 000 Eur:
25.1. Sporto mokomųjų grupių išlaikymas (atlyginimai treneriams, personalui ir kt.),
mokesčiai valstybinėms institucijoms – 77 000 Eur.
25.2. Sportiniam-mokomajam ir varžybiniam darbui vykdyti (varžybų dalyvavimo
mokesčiai, medicinos paslaugos, teisėjavimo mokesčiai, maistpinigiai stovykloms vykdyti ir kt.) –
1 500 Eur.
25.3. Inventorius, apranga, aprangos ženklinimas, medikamentai – 5 500 Eur.
25.4. Transporto išlaidos – 11 000 Eur.
IX SKYRIUS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
26. Programos įgyvendinimo laikotarpis 2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
27. Už programos įgyvendinimą atsakingas Įstaigos direktorius.
PARENGĖ

VšĮ „Sporto perspektyvos“ direktorius Saulius Skibiniauskas
__________________

