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ĮŽANGA

2021 m. futbolo klubas “Vilnius” pradėjo savo trečiąjį sezoną futbolo
pasaulyje. Nepaisant pandemijos sukeltų sunkumų toliau vykdėme savo
klubo misiją. 

2020 m. Lietuvos moterų I lygoje užėmus III vietą įgijome teisę varžytis
aukščiausioje moterų A lygoje. Tai leido pakloti pamatus tolesnei
profesionalaus klubo raidai. O besibaigiant metams klubą pasiekė žinia,
kad Vilniaus miesto savivaldybės rengtame konkurse dėl 2022-2024 metų
biudžeto lėšomis finansuojamų aukšto meistriškumo sporto projektų
finansavimo, klubas teiktas projektas “Vilniaus miesto moterų futbolo
komanda, žaidžianti aukščiausioje šalies lygoje, su stipria jaunimo
struktūra – skaidraus, bendruomeniško klubo dalis” pripažintas laimėtoju. 

Nuo pat įsikūrimo FK Vilnius siekė ne tik būti matomas socialiniuose
tinkluose ir spaudoje, bet ir užtikrinti profesionalų sportininkų ugdymą,
suteikti tinkamą ugdymą, infrastruktūrą ir apgyvendinimą sportininkams.
Pasiekus susitarimą dėl bendradarbiavimo su “Auri-Dohm” futbolo
metodikos autoriais nuo metų pradžios visą sportininkų ugdymą
sistemiškai vykdome pagal “Auri-Dohm” metodologiją, už kurios
įgyvendinimą atsakingas klubo Techninis direktorius. 

Pasirašius sutartį su Vilniaus miesto savivaldybe pakeitėme 800 m2
futbolo aikštelės dangą karaliaus Mindaugo mokykloje. Tai leido pradėti
veiklą dar viename Vilniaus miesto rajone - Naujamiestyje.

Toliau sistemingai ir apgalvotai dirbsime, kad taptume geidžiamu klubu
vaikams, jų tėvams, futbolo bendruomenei ir kitoms suinteresuotoms
šalims.



I LYGA
(moterų)

U17
(merginų)
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(merginų)

U13
(merginų)

Futbolo mokykla
(mergaitės)

Moterų
regioninės lyga

A LYGA
(moterų)

KOMANDŲ STRUKTŪRA

Šiuolaikiškas klubo modelis - vyrų/vaikinų ir
moterų/merginų komandos klube

E
L

I
T

E
P

R
O

G
R

A
S

S
R

O
O

T

MOTERŲ

2021 m. suformavome visas moterų, merginų, mergaičių komandas taip įgyvendindami
komandų kiekybinę struktūrą. Toliau sieksime, kad komandų sudėti stiprėtų ir profesionalėtų. 
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KOMANDŲ STRUKTŪRA

Šiuolaikiškas klubo modelis - vyrų/vaikinų ir
moterų/merginų komandos klube
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Natūraliai augame ir formuojame komandas iš apačios. 

IŠ VISO: 353 sportininkai



NACIONALINĖS RINKTINĖS

Sportininkams didelis įvertinimas kai Juos pastebi ir Jie gali atstovauti
savo šalie rinktines. Kaip ir kiekvienais metais klubo sportininkai ar
treneriai patenka į Lietuvos nacionalines futbolo rinktines.

2021 m. klubo sportininkės nacionalinėse šalies rinktinėse: 

Loreta Rogačiova
Greta Valikonienė
Alina Špakovskaja
Aušra Klevečkaitė

Nacionalinė moterų
rinktinė

Aušra Klevečkaitė

Moterų Futsal rinktinė

Skaistė Petrauskaitė
Alina Špakovskaja
Neonila Ivanovskaja
Goda Papartytė
Roberta Jasiulevičiūtė
Adriana Alekberovaitė
Ugnė Korytė
Gabija Valiukevičiūtė

U19 merginų rinktinė

Agnieška Kazarina
Aistė Šveckutė
Gabrielė Vasilenko

U17 merginų rinktinė

Glorija Rozenkovič
Aivė Andriuškevičiūtė
Marta Šmidt
Luminuca Bagdonavičiūtė
Patricja Penkauskaitė

U15 merginų rinktinė

IŠ VISO: 20 sportininkių



KLUBO STRUKTŪRA

Techninis direktorius

U12 treneris

U11/U10 treneris

U11/U10 asistentas

U9/U8 treneris

U9/U8 asistentas

U7/U6 asistentė

Treneris

Treneris

moterų vyr. Trenerė

Direktorius

moterų A Lyga trenerė
Klubo administratorė

moterų I Lyga treneris

MEL U17 treneris 

MEL U15 treneris 

Kineziterapeutė

U13 trenerė

Asistentė



vasaris

RENGINIAI IR ĮVYKIAI

sausis

𝐅𝐊 𝐕𝐢𝐥𝐧𝐢𝐮𝐬 dalyvavo LFF ir partnerių organizuotose
dirbtuvėse "GreenCoach".

Didžiuojamės 𝐅𝐊 𝐕𝐢𝐥𝐧𝐢𝐮𝐬 merginų komandų
narėmis, kurios ėmėsi iniciatyvos padėti "BFA
arenai" nenugriūti nukasant sniegą.  Ačiū, kad
rodote pavyzdį jaunajai kartai.

vyr. trenerė Kotryna Kulbytė pateko į simbolinį
trejetą geriausių Lietuvos moterų futbolo trenerių
rinkimuose.

kovas

Pasibaigusioje LMFA "Žiemos taurė" Karina
Kozlovskaja pripažinta geriausia FK Vilnius
žaidėja “LMFA žiemos taurė”

balandis

Vilniaus lopšelyje - darželyje "Vėjelis"
"FUTBOLIUKAS 2021" karaliavo futbolas, kur klubo
treneriai asistavo šventės rengėjams.

Pakeista karaliaus Mindaugo futbolo aikštelės
danga, pradėtos rengti trenoruotės
Naujamiestyje.



birželis

Suorganizuota šeimų futbolo viesta.

Įgyvendinta vaikų vasaros stovykla molėtuose.

Agnieška Kazarina pripažinta geriausia Merginų
Elitinės lygos sauge.

RENGINIAI IR ĮVYKIAI

gegužė

Įgyvendinome projektą “Pažink futbolą
žaisdamas”, kurio metu su futbolu
supažindinome ir parodomasias treniruotes
pravedėme virš 1600 vaikų.

Delegavome dvi žaidėjas į VRFS organizuotus
teisėjų kursus.

liepa

Startavo užsiėmimai futbolo bendruomenės
moterims - “Moterų futbolo treniruotės su fitneso
elementais”.

rugpjūtis

Suorganizuota dienos stovykla.

FK Vilnius tampa vienu iš PLAYMAKERS centrų -
UEFA projektas skirtas mergaitėms.

"1x1 FUTBOLO TURNYRAS"



rugsėjis

FK Vilnius klubas užmezgė partnerystės ryšius 
 su moterų futbolo aukščiausios lygos čempionių  
klubu. Danijos klubo HB Køge ir Capelli Sport
kompanijos atstovai lankėsi klube.

RENGINIAI IR ĮVYKIAI

spalis

Moterų regioninėje lygoje klubo merginos užėmė
III vietą. 

Įvyko pirmojiFK Vilnius mergaičių bendra
treniruotė.

lapkritis

Laikinas karantinas….

Klubo treneriai lyderiai Markas ir Kotryna įgijo
UEFA A trenerio licencijas.

Lietuvos moterų futbolo A lygos pabaigą
pabaigus dviem pralaimėjimais ir viena pergale,
A lygos komanda debiutinį sezoną baigė V
vietoje.

2022-2024 metų biudžeto lėšomis finansuojamų
aukšto meistriškumo sporto projektų konkurse
Klubo projektas "Vilniaus miesto moterų futbolo
komanda, žaidžianti aukščiausioje šalies lygoje,
su stipria jaunimo struktūra – skaidraus,
bendruomeniško klubo dalis" pripažintas
laimėtoju. 



gruodis

Aušra Klevečkaitė buvo pripažinta geriausia
Spark Energy moterų A lygos sezono vartininke.

Surengta pirmoji “Individualių įgūdžių, atvira
treniruotė” merginoms.

Agnieška Kazarina buvo pakviesta į Danijos
klubo HB Køge peržiūrą.

Metus baigiame su renginiu visoms FK Vilnius
šeimoms - “FK Vilnius šeimos Kalėdų šventė
2021“

RENGINIAI IR ĮVYKIAI



906 kartus vartotojai dalinosi įrašais.

MATOMUMAS

2021 m. FK Vilnius vardas spaudoje buvo minimas 426
kartus ir pasiekė per 157 mln. auditoriją  

538 117 vartotojų pamatė klubo facebook puslapio
įrašus. 

18 336 vartotojų reakcijų.

1059 vartotojų komentarų.

2936 puslapio sekėjai iš kurių 460 nauji.

801 puslapio sekėjai.

148 503 pasiekta auditorija.



41 video įrašai/Live trasnliacijos.

88 nauji sekėjai.

18 301 nauji lankytojai puslapyje.

52 302 puslapio lankytojų.

1060 valandų peržiūrų.

MATOMUMAS



PAJAMOS

Projektų finansavimas
Reklamos pardavimai

DU subsidija 

Veiklos pajamos

Contribee parama

Juridinių asmenų parama 

4 000 €
6 000 €

8 604 €

69 909 €

974 €

183 300 €

VISO: 269 787 €



SĄNAUDOS

Moterų skyrius

Klubo sąnaudos

Futbolo mokykla

83 078 €

1 095 €

147 993 €

VISO: 269 318 €

Infrastruktūra

37 152 €


