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VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2020 METUS
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Vilnius
Tikslai ir uždaviniai:
Asociacija „Vilniaus regiono futbolo sąjunga“ (toliau  „VRFS“) yra ne pelno siekiantis ir
futbolo vystymui Vilniaus regione įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis
asmuo, turintis finansinį ir organizacinį savarankiškumą. Asociacija yra Lietuvos futbolo
federacijos (toliau – „LFF“) narys.
Asociacijos veiklos tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių
interesams ir juos ginti, tenkinti kitus su futbolo vystymu Vilniaus regione susijusius viešuosius
interesus, vykdant Asociacijos įstatuose numatytą veiklą. Asociacijos veiklos sritys: sportas
(futbolas), švietimas (mokslas), kultūra. Pagrindinės veiklos rūšys – sportinė veikla (varžybų,
renginių, seminarų organizavimas) ir sporto klubų veiklos organizavimas bei vystymas.
Asociacija turi teisę teikti labdarą ir paramą, taip pat gauti paramą.
Asociacijos veikla:
2020 m. buvo neeiliniai – pasaulį užklupusi COVID-19 pandemija palietė ir regiono futbolo
turnyrus. Nemaža dalis turnyrų buvo sutrumpinti, kai kurie nutraukti nepasiekus finišo.
Asociacija 2020 m įvykdė sekančius projektus:
VRFS pirmenybės (LFF III lyga / viso 12 komandų);
Senjorai 35+ Lyga (du divizionai/ viso 26 komandos);
Senjorai 45+ Lyga (8 komandos);
Lauko futbolo 8x8 turnyras (15 komandų);
VRFS Futsal pirmenybės (LFF Futsal I lyga / 13 komandų);
Snaigės Taurės turnyras (10 komandų).
Iš viso VRFS renginiuose per ataskaitinį laikotarpį įvyko daugiau kaip 500 rungtynių.
2020 m Asociacija toliau tesė klubų paramos Fondo projektą. Asociacijos nariai teikė paraiškas
su konkrečiais projektais, išrinkti du klubai gausiantys paramą, o tikslios sumos bus paskirtos
patvirtinus 2020 m. atskaitomybę.
Aktyviai veikia ir asociacijos oficiali FB paskyra „Vilniaus futbolas“ , kurios sekėjų skaičius
2020 m perkopė 6.000. Iš viso buvo parengta virš 40 video reportažų ir daugiau kaip 30 foto
reportažų.
Asociacijos nariai:
Vadovaujantis VRFS įstatais 2020 m birželio mėn įvyko kasmetinis visuotinis ataskaitinis
asociacijos narių susirinkimas, kuriame buvo patvirtinta 2019 m finansinė ir veiklos ataskaitos.
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Asociacijoje buvo 57 nariai. Asociacijos narių skaičius per
2020 m pasikeitė nežymiai ir 2020 m pabaigoje Asociacijoje iš viso buvo 56 (penkiasdešimt
šeši) nariai.
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Asociacijos Valdyba:
2020 m. Asociacijos VRFS valdybą sudarė septyni nariai ir VRFS prezidentas. Valdybos sudėtis:
A.Žarnovskis, K.Valantinas, D.Matvejevas, N.Jakučionis, J.Nevoina, Ž.Grudzinskas, ir
J.Baužys. Valdybos posėdžius šaukia VRFS Prezidentas P.Malžinskas (kaip Valdybos
pirmininkas) ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per ketvirtį.
2021 m. vasario 28 – kovo 2 d. vykusio visuotinio Asociacijos Vilniaus regiono futbolo sąjunga
(VRFS) narių susirinkimo metu buvo išrinktas naujasis prezidentas ir Valdybos nariai. Iš 42
susirinkime dalyvavusių Asociacijos narių 34 balsavo už vienintelį kandidatą į prezidento postą
Deividą Šemberą.
VRFS Valdybos rinkimuose naujais nariais buvo išrinkti Artūras Žarnovskis, Domantas
Savičius, Evaldas Gelumbauskas, Laurynas Aržuolaitis, Mindaugas Kasperūnas, Marijus Rimas
ir Paulius Sakalis. Vadovaujantis VRFS įstatais D. Šembero teikimu Asociacijos viceprezidentu
buvo patvirtintas D. Savičius.
Pirmieji naujos valdybos darbai buvo 2020 m. finansinės ataskaitos peržvalga bei santykių su
VŠĮ Lietuvos Sekmadienio futbolo lyga sureguliavimas.
Asociacijos finansinė situacija:
Peržiūrėjus 2020 m. veiklą užfiksuota, kad per 2020 m., nesant tokiems sandorių dydžiams
reikalingų valdybos patvirtinimų, vienašališku buvusio Asociacijos prezidento sprendimu,
Asociacijos lėšomis buvo dengiamos Viešoji įstaiga „Lietuvos Sekmadienio futbolo lyga“
įvairios sąnaudos – stadionų nuomos, varžybų teisėjavimo, organizavimo, apdovanojimų, ir
kitos. Bendra priskaičiuota neteisėtai padengtų sąnaudų suma Valdybos vertinimu siekia 16.240
Eur (šešiolika tūkstančių du šimtai keturiasdešimt Eurų).
Viešoji įstaiga „Lietuvos Sekmadienio futbolo lyga“ ir P. Malžinskas pripažino, kad aukščiau
nurodytos sąnaudos nepagrįstai buvo padengtos iš VRFS lėšų ir turi būti grąžintos VRFS. Šios
valdybos veiklos ataskaitos patvirtinimo datai nebuvo iki galo susitarta dėl tikslios grąžintinos
sumos ir terminų. Valdyba planuoja imtis visų reikiamų priemonių siekiant apginti asociacijos
turtinius interesus.
Asociacijos veiklos planai 2021 m:
Asociacija Vilniaus regiono futbolo sąjunga 2021 metais neplanuoja keisti veiklos ir aktyviai
sieks vystyti projektinę veiklą, toliau organizuos įvairaus formato futbolo pirmenybes. Valdyba
sieks bendradarbiauti su kitomis futbolo veiklą Vilniuje organizuojančiomis organizacijomis.
Bus tęsiamas glaudus ir ne pirmus metus vykstantis bendradarbiavimas
savivaldybe.
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