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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS FUTBOLO MOKYKLOS 

2022-2024 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

 

VEIKLOS KONTEKSTO ANALIZĖ 

 

Bendra informacija apie įstaigą 

Futbolas – tai kolektyvinė sporto šaka, vystanti intelektualias žmogaus savybes, ugdanti fizines 

bei dvasines galias, teigiamai veikianti sveikatą. Ji yra labai reikšminga Klaipėdos miesto ir visos 

šalies sportui. Šios sporto šakos plėtojimas ir sporto bazės gerinimas yra svarbūs veiksniai 

įgyvendinant Klaipėdos m. plėtros strateginį planą 2021-2030 metams. 

Šia programa įgyvendinamas Klaipėdos m. savivaldybės strateginis tikslas: „Užtikrinti 

gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir 

prieinamumą“. 

Klaipėdos futbolo mokykla įkurta 1975 metais. Tai didžiausia Lietuvoje futbolo mokymo 

įstaiga, kurioje futbolo abėcėlės mokosi 850 mokinių. Iki 2021-03-31 Futbolo mokykla buvo 

biudžetinė įstaiga. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020-10-29 sprendimu Nr. T2-241 BĮ  

Klaipėdos futbolo sporto mokykla buvo pertvarkyta į viešąją įstaigą Klaipėdos futbolo mokyklą. 

Nuo 2021-06-22 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.AD1-798 

dalininku priimtas buvęs mokyklos auklėtinis Robertas Poškus. Šiuo metu įstaigą valdo Klaipėdos 

miesto savivaldybė (3 iš 4 dalys) ir Robertas Poškus (1 iš 4 dalis). 

VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklos veiklą reglamentuoja nacionaliniai teisės aktai (Lietuvos 

Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas, 

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas, Lietuvos Respublikos Sporto 

įstatymas, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos sprendimai. 
Futbolo mokykla vykdo vaikų, jaunių ir jaunimo sportinį rengimą, sveikatą stiprinančią kūno 

kultūrą, mėgėjų bei neįgaliųjų sportą, vysto ir populiarina futbolą, ugdo aukštos kvalifikacijos, 

visapusiškai išsilavinusius futbolininkus, rengia juos Lietuvos rinktinėms, organizuoja ir rengia 

futbolo varžybas bei kitus sportinius renginius, kartu su miesto, šalies ir užsienio sporto 

organizacijomis vysto bendrą sportinę veiklą, sudaro sąlygas Futbolo mokyklos narių fiziniam ir 

dvasiniam tobulėjimui. 

Klaipėdos futbolo mokyklos situacijos analizė 

2.1. Organizacinė struktūra 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-19 įsakymu Nr.AD1-419 

buvo patvirtinta VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklos valdymo struktūra bei pareigybių sąrašas. 2021-

12-23 dalininkų susirinkimo sprendimu nutarta pareigybių sąrašą papildyti viešųjų pirkimų 

specialistu 0,5 etatu. 
 

1 lentelė VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklos valdymo struktūra 
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2.2. Žmogiškieji ištekliai 
Visą veiklą Futbolo mokykloje vykdo 26 darbuotojai (žr. 2 lentelę). Didžiausias dėmesys 

skiriamas ugdomajai veiklai. Iš 25,75 pareigybių tik 4 darbuotojai, nesusiję su pedagoginiu darbu. 

Dar šiais metais planuojama didinti trenerių skaičių (žr. 3 lentelę). Tai susiję su išaugusiu mokinių 

skaičiumi ir aukštojo sportinio meistriškumo komandomis, kurių treniruočių procesą pagal 

„Anderlecht“ jaunimo ugdymo programą turėtų vykdyti ne mažiau 2 trenerių. 
 

2 lentelė VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklos pareigybių sąrašas 
 

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybės lygis Pareigybių skaičius 

1. Direktorius A (A2) 1 

2. Techninis direktorius A (A2) 1 

3. Vyr. buhalteris A (A2) 1 

4. Specialistai A (A2) 2 

5. Viešųjų pirkimų specialistas A (A2) 0,5 

6. Treneriai A (A2) 15,25 

7. Fizinio parengimo treneris A (A2) 1 

8. Vartininkų treneris B 1 

9. Kineziterapeutas B 1 

10. Darbininkas D 1 

11. Valytojas D 1 

Iš viso: 25,75 

 
3 lentelė VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklos pareigybių ir darbuotojų skaičiaus sąrašas 2022-2024 m. 

 

VšĮ Klaipėdos futbolo mokykla 2022  2023 2024 

Pareigybių skaičius 25,75 25,75 27 

Darbuotojų skaičius 28 28 29 
 

2.3. Finansiniai ištekliai 
Futbolo mokyklos finansiniai šaltiniai 2021 m. balandžio-gruodžio mėn.: 

1. Klaipėdos miesto savivaldybė (dalininko įnašas 510 000 Eur). 

2. Robertas Poškus (dalininko įnašas 25 000 Eur). 

3. Mokesčiai už sportinį ugdymą (44 837 Eur). 

4. Paramos lėšos (6 972 Eur). 

Nuo 2022 metų startuoja naujas futbolo sporto šakos finansavimo modelis, pagrįstas 

motyvuojančio sporto krepšelio principu. Planuojama ženkliai daugiau surinkti mokesčių už 

sportinį ugdymą (žr. 4 lentelę).  

Finansinę apskaitą įstaigoje vykdo buhalteris. Įstaigos finansų kontrolės taisyklėse yra 

numatyta atsakomybė už apskaitos tvarkymo kontrolę.  

 
4 lentelė VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklos planuojamos lėšos 2022-2024 m. 

 

Finansavimo šaltiniai 
Lėšos (Eur) 

2022 2023 2024 

Motyvuojantis sporto krepšelis 608 712 609 000 610 000 

Įstaigos gautos pajamos (mokesčiai už 

sportinį ugdymą) 
100 000 100 000 102 000 

Futbolo mokyklos Mokymo lėšos 76 000 76 000 77 000 

Labdaros, paramos, 1,2% ir kt. pagal 

įvairias programas gaunamos lėšos 
20 288 21 000 22 000 

Iš viso: 805 000 806 000 811 000 
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2.4. Materialinė bazė 
Pasibaigus Futbolo mokyklos bazės rekonstrukcijai, 2021 m. rugsėjo 1 d. sugrįžome į naujas 

patalpas. Atnaujintoje bazėje pradėjus eksploatuoti dvi dirbtinės dangos aikštes, didžiąja dalimi 

išsisprendė ilgus metus kamavusi futbolo aikščių trūkumo problema. Vadovaujantis 2022-02-04 

turto panaudos sutartimi Nr. J9-516, Klaipėdos futbolo mokyklai buvo perduotos patalpos – 3 

administracijos darbuotojų, 2 trenerių kabinetai, 3 persirengimo rūbinės ir kt. (žr. 5 lentelę). 
 

5 lentelė VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklos naudojamos patalpos 
 

Pastatai Plotas (kv. m) 

Klaipėdos futbolo mokyklai perduotos patalpos pagal 2022-

02-04 savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. J9-516 

Naudojamas plotas 

378,37 m
2
 

 

2.5. Vidaus kontrolės sistema 
VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklos vidaus kontrolės sistemą reglamentuoja 2021-08-10 

visuotiniame dalininkų susirinkime patvirtintos vidaus bei finansų kontrolės taisyklės. Įstaigos 

finansų kontrolės taisyklėse yra numatyta atsakomybė už apskaitos tvarkymo, atsiskaitymų, 

išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę, kurios metu nustatoma ar ūkinės operacijos bus 

atliekamos neviršijant patvirtintų sąmatų ir ar atitinka patvirtintus asignavimus, ar ūkinės operacijos 

dokumentai yra tinkamai parengti ir ar ūkinė operacija yra teisėta. Įstaigoje yra paskirti už perduoto 

naudoti viešojo juridinio asmens turto naudojimo kontrolę atsakingi asmenys. 

SSGG analizė 

Stiprybės 
1. VšĮ Klaipėdos futbolo mokykla nuo 1975 m. rengia sportininkus ir organizuoja miestą 

reprezentuojančius tarptautinius ir respublikinius turnyrus.  

2. Futbolo mokykloje dirba aukštos kvalifikacijos treneriai, baigę aukštuosius mokslus ir 

turintys tarptautines FIFA licencijas.  

3. Kvalifikuoti treneriai į įvairaus amžiaus Lietuvos jaunių rinktines kasmet paruošia 15-18 

futbolininkų atstovauti šalį tarptautinio lygio varžybose.  

4. Po rekonstrukcijos atidaryta geriausia respublikoje futbolo bazė su visa infrastruktūra.  

5. Platūs tarptautiniai ryšiai su Švedijos, Latvijos, Lenkijos, Ukrainos, Estijos, Vokietijos, 

Airijos, Belgijos, Gruzijos, Suomijos, Austrijos klubais, mokyklomis bei akademijomis.  

  

Silpnybės 
1. Specializuotų sporto salių ir futbolo maniežo stoka. 

2. Išaugus mokinių skaičiui nepakankamas kvalifikuotų trenerių skaičius. 

3. Blogėjantis vaikų sveikatos indeksas. 

 

Galimybės 
1. Tobulinti įstaigos reklamą, bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.  

2. Po Futbolo mokyklos bazės rekonstrukcijos daugiau vaikų pasirinks futbolo sporto šaką, 

daugiau mokinių pavyks atitraukti nuo neigiamos gatvės įtakos. 

 

3. Sėkmingų LFF sertifikavimo bei licencijavimo procesų dėka pavyks papildomai pritraukti 

lėšų iš Lietuvos futbolo federacijos.  

 

Grėsmės 
1. Mažėjantis miesto gyventojų skaičius, todėl bus sudėtingiau atrinkti talentingus sportininkus. 

2. Užsitęsusi koronaviruso pandemija bei su ja susiję padariniai. 

3. Perspektyvių mokyklos futbolininkų viliojimas į kitus klubus ar akademijas. 
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VŠĮ KLAIPĖDOS FUTBOLO MOKYKLOS MISIJA 

Rengti aukšto lygio futbolininkus, galinčius deramai atstovauti Klaipėdos miestą šalies 

čempionatuose bei Lietuvos nacionalines rinktines tarptautinėse varžybose 

 

VŠĮ KLAIPĖDOS FUTBOLO MOKYKLOS VIZIJA 

Tapti vakarų regiono futbolo sporto šakos centru, kurio rezultatas pasitelkiant Europos futbolo 

vystymo gerąją praktiką būtų orientuotas į sėkmingą veiklą, stabilumą ir tobulėjimą modernaus 

valdymo srityje. 

 

STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR VERTINIMO KRITERIJAI 

 

01 TIKSLAS. Per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, rengti sportininkus, 

sugebančius deramai atstovauti Klaipėdos miestą ir Lietuvą. 

Tikslo įgyvendinimui keliami trys uždaviniai: 

01.01 uždavinys. Teikti kokybiškas sportinio ugdymo proceso organizavimo paslaugas. 

Futbolo mokykloje dirba 19 aukštąjį universitetinį išsilavinimą turinčių pedagogų. 17 trenerių 

turi tarptautines UEFA PRO, A, B ir C licencijas, suteikiančias teisę ugdyti futbolininkus bet 

kurioje Europos Sąjungos šalyje. Ugdomasis procesas mūsų mokykloje bus vykdomas 51 skirtingo 

amžiaus ir pajėgumo mokomosiose grupėse. Mokykloje ugdysis apie 850 mokinių. Futbolas 

uostamiestyje yra itin populiarus, todėl prognozuojame, kad metų pabaigoje mokykloje futbolo 

abėcėlės mokysis beveik 900 vaikų. Atkreiptinas dėmesys, kad mokykloje sudaryta 15 neformaliojo 

ugdymo grupių, kuriose siekiama ne aukštų rezultatų, bet turiningo ir aktyvaus vaikų laisvalaikio 

praleidimo. Didelis dėmesys bus kreipiamas į trenerių žinių gilinimą. Bendradarbiaujant su LFF, 

visiems treneriams bus sudarytos galimybės dalyvauti seminaruose ir kursuose.  

 Pirmojo uždavinio įgyvendinimui bus vykdomos 3 priemonės: 

 Sąlygų sportinio ugdymo organizavimui sudarymas. 

 Sportinių aprangų, prekių, paslaugų bei inventoriaus įsigijimas. 

 Sistemingas darbuotojų profesinio pasirengimo kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir 

seminaruose kėlimas. 

 

01.02 uždavinys. Sudaryti ugdytiniams sąlygas nuolat tobulinti sportavimo įgūdžius, 

pasirengti varžyboms ir siekti aukštų sportinių rezultatų. 

Antrojo uždavinio įgyvendinimo metu beveik visi Futbolo mokyklos mokiniai dalyvaus 

tarptautiniuose ir respublikiniuose turnyruose. Vyriausios komandos varžysis LFF II, III lygų 

pirmenybėse, jaunių Elitinės, Pirmos ir Jaunučių lygos varžybose, jaunesni – „Samsung Galaxy 

Watch“ 8x8, 5x5 čempionatuose. Oficialiuose 11x11 Lietuvos čempionatuose dalyvaujančioms 

komandoms 2 kartus metuose bus organizuotos sportinės mokomosios stovyklos, kurių metu 

numatytos kryptingos treniruotės. Po treniruočių ugdytiniams bus suteiktos maitinimo paslaugos. 

Tradiciškai Futbolo mokykla organizuos tarptautinius, respublikinius ir miesto lygio turnyrus – 

Klaipėdos Mero, R.Dambrausko-V.Ulinausko, UAB „Ošanas“, „Auksinis ruduo“, 

A.Auruškevičiaus atminimo, „Kalėdinis“ ir kt. Į juos atvyks komandos iš Švedijos, Lenkijos, 

Rusijos, Latvijos, Estijos. Svečių komandos ne tik dalyvaus varžybose, bet ir susipažins su 

Klaipėdos krašto kultūra. Didelis dėmesys 2022 metais bus skiriamas ir masiniams renginiams – 

bendrojo lavinimo mokyklų mergaičių ir berniukų futbolo varžybos Mero taurei laimėti, Klaipėdos 

mėgėjų salės futbolo turnyras „Draugystės erdvė“. Masiniuose turnyruose dalyvauja futbolo 

nelankantys moksleiviai. Taip jie yra supažindinami su šia populiariausia pasaulyje sporto šaka. 

Antrojo uždavinio įgyvendinimui bus vykdomos 2 priemonės: 

 Dalyvavimas sporto varžybose ir pasirengimo joms stovyklose. 

 Sporto renginių pritraukimas ir organizavimas. 
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01.03 uždavinys. Integruoti mokinius su spec. poreikiais į futbolą. 

2019 m. rugsėjo mėn. sėkmingai įkurta neįgaliųjų mokinių futbolo grupė. Dėl didelio poreikio 

2020 metais įkūrėme ir antrąją neįgaliųjų mokinių futbolo grupę. Šių grupių veikla vyksta 

„Medeinės“ mokykloje, kuri pritaikyta vaikams su spec. poreikiais. Neįgaliųjų grupių įkūrimas 

visiškai pasiteisino, nes Lietuvos Specialios Olimpiados futbolo testų čempionatuose, vykusiuose 

2021 m. kovo-gegužės mėnesiais, nugalėtojais 2 Klaipėdos FM auklėtiniai. Su neįgaliųjų vaikų 

grupėmis dirba šios srities specialistai Olesia Matulevičienė ir Saulius Pocius. 

 

6 lentelė 01 tikslo rezultato vertinimo kriterijai 
 

Už-

da-

vinio 

Nr. 

Prie-

mo-

nės 

Nr. 

Rezultato vertinimo kriterijaus 

pavadinimas ir mato vienetas 
2021 2022 2023 2024 

0
1
.0

1
 u

žd
a
v
in

y
s 

1
 p

ri
em

o
n

ė 

Pareigybių etatų skaičius 24,25 25,75 25,75 27,00 

Trenerių skaičius 21 22 22 23 

Trenerių, turinčių FIFA kvalifikacinę. 

kategoriją dalis, proc. 
80% 85% 85% 90% 

Sportuojančiųjų skaičius 770 850 860 870 

Sportuojančiųjų grupių skaičius 50 51 52 53 

Neformalaus ugdymo grupių skaičius, vnt. 15 15 15 15 

2
 p

ri
e-

 

m
o

n
ė 

Įsigytas sportinis inventorius, aprangos, vnt. 1000 1100 1100 1200 

3
 p

ri
e-

m
o
n
ė Mokymų skaičius 15 16 16 17 

Mokymuose dalyvavusių darbuotojų 

skaičius 
21 22 22 23 

 

Už-

da-

vinio 

Nr. 

Prie-

mo-

nės 

Nr. 

Rezultato vertinimo kriterijaus 

pavadinimas ir mato vienetas 
2021 2022 2023 2024 

0
1
.0

2
 u

žd
a
v
in

y
s 

1
 p

ri
em

o
n

ė 

Tarptautinių ir respublikinių turnyrų 

skaičius 
20 52 53 55 

Sportininkų, dalyvavusių 

tarptautiniuose ir respublikiniuose 

turnyruose, skaičius 

300 580 590 600 

Oficialių respublikinių varžybų 

(čempionatų, pirmenybių) skaičius 
20 20 21 21 

Sportininkų, dalyvavusių oficialiose 

šalies varžybose, skaičius 
500 500 520 520 

Sporto stovyklų (pasirengimo sporto 

varžyboms) skaičius 
10 11 11 12 

Sportininkų, dalyvavusių  treniruočių 

stovyklose, skaičius 
180 200 200 220 

Lietuvos čempionatuose (visose 

amžiaus grupėse) iškovotų prizinių 

vietų skaičius 

7 8 8 8 

2
 p

ri
e-

 

m
o

n
ė 

Suorganizuotų sporto renginių 

skaičius 
4 12 13 14 

Sporto renginių dalyvių skaičius 160 1100 1200 1500 
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02 TIKSLAS. Ruošti aukšto sportinio meistriškumo sportininkus. 

Tikslo įgyvendinimui keliami du uždaviniai: 

02.01 uždavinys. Ugdyti aukštos kvalifikacijos jaunuosius futbolininkus, treniruočių 

procesą derinant su bendruoju lavinimu. 
Šiuo uždaviniu siekiama atrinkti perspektyvius sportininkus, sudaryti sąlygas kokybiškoms 

treniruotėms, pagal galimybę suteikti finansavimą siekiant aukštų sportinių rezultatų.  

2019-2021 m. Klaipėdos mieste Vytauto Didžiojo ir „Aukuro“ gimnazijose įkurtos specializuotos 

sporto klasės. Jose šiuo metu mokosi net 44 Futbolo mokyklos auklėtiniai. Mokiniams sudarytos puikios 

sąlygos rytinėms treniruotėms, organizuotas papildomas maitinimas. Su Futbolo mokyklos mokiniais 

individualiai dirba fizinio parengimo treneris. Planuojama, kad nuo 2022 m. rugsėjo mėn. „Aukuro“ 

gimnazijos I sportinėje klasėje mokysis dar apie 10 Futbolo mokyklos auklėtinių. 

Pirmojo uždavinio įgyvendinimui bus vykdoma 1 priemonė: 

 Klaipėdos futbolo mokyklos auklėtinių delegavimas į sporto klases. 
 

02.02 uždavinys. Ruošti jaunuosius futbolininkus Lietuvos jaunučių, jaunių ir jaunimo 

rinktinėms. 

Šiuo uždaviniu siekiama kryptingai ruošti Lietuvos jaunučių, jaunių ir jaunimo rinktinių narius 

bei kandidatus. Su perspektyviausiais mokyklos mokiniais dirbs ne tik tiesioginis komandos 

treneris, bet ir kiti specialistai – fizinio parengimo, vartininkų treneris, kineziterapeutas. Taip pat 

planuojama, kad geriausiems FM auklėtiniams parodomąsias treniruotes vykdys buvę nacionalinės 

rinktinės žaidėjai. Tai didžiulis stimulas jauniems sportininkams. 

 

7 lentelė 02 tikslo rezultato vertinimo kriterijai 

Eil. 

Nr. 

Už-

da-

vinio 

Nr. 

Prie-

mo-

nės 

Nr. 

Rezultato vertinimo kriterijaus 

pavadinimas ir mato vienetas 
2021 2022 2023 2024 

1. 

0
2
.0

1
 u

žd
a
v
in

y
s 

1
 p

ri
em

o
n
ė 

Klaipėdos futbolo mokyklos 

mokinių skaičius sporto klasėse 
44 46 46 46 

2. 

0
2
.0

2
 u

žd
a
v
in

y
s 

1
 p

ri
em

o
n

ė Klaipėdos futbolo mokyklos 

mokinių skaičius Lietuvos 

jaunučių, jaunių,  jaunimo ir 

nacionalinėje rinktinėje 

17 18 18 19 
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03 TIKSLAS. Užtikrinti saugią ir sveiką ugdymo (-si) aplinką. 

Įgyvendinant šį tikslą, Futbolo mokyklos mokinių treniruočių proceso vykdymui ir renginių 

organizavimui bus suteiktos Bazių valdymo centro ir bendrojo ugdymo įstaigų sporto salės ir 

dirbtinių dangų futbolo aikštės. 

Įgyvendinant trečiąjį tikslą, keliamas vienas uždavinys: 

03.01 uždavinys. Gerinti ugdymo (-si) aplinką, aprūpinti reikalingomis tam priemonėmis. 

Futbolo mokyklos mokinių treniruotės, varžybos, turnyrai bus vykdomi atnaujintos Futbolo 

mokyklos, Bazių valdymo centro (Centrinio stadiono sporto salė, dirbtinės dangos aikštės) ir 

bendrojo ugdymo įstaigų sporto salėse bei dirbtinės dangos aikštelėse (P.Mašioto, „Pajūrio“, 

„Aitvaro“, „Verdenės“). Klaipėdos mieste ypač trūksta sporto salių. Dėl salių stygiaus vyresnieji 

mokiniai žiemą priversti treniruotis lauko sąlygomis. Dėl to labai nukenčia moksleivių 

lankomumas, nes ne visi tėvai sutinka leisti vaikams treniruotis esant žemai temperatūrai, stūgaujant 

vėjams ir pliaupiant lietui. 

Šio uždavinio įgyvendinimui bus vykdoma 1 priemonė: 

 Sporto bazių poreikio, reikalingo ugdymo procesui bei sporto renginiams organizuoti, 

užtikrinimas. 
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Sporto bazių BVC valandų skaičius  2572 2600 2650 2700 

Sporto bazių bendrojo ugdymo 

mokyklose bei kt. valandų skaičius  
6500 6600 6600 6700 

Sporto bazių valandų skaičius 

renginiams  
27 34 36 38 

 

 

PRIDEDAMA:  

Viešosios įstaigos Klaipėdos futbolo mokyklos 2022-2024 m. strateginio veiklos plano 

tikslų prognozės  (FP-1 – FP-9 formos).  

 
 
 

Direktorius                      Audrius Žuta  

 


