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LIETUVOS REGBIS
STRATEGIJA 

2020 – 2024 metams
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Mes pasieksime tikslą!

nuolat stiprinsime 

dirbančiųjų, bei 

savanorių komandas

Žmonės

aiškūs organizacijos 

tikslai

Tikslai

kasdien stebėsime ir 

tobulinsime 

pagrindinius savo 

veiklos procesus

Procesai

riboti finansiniai ištekliai, 

tačiau su esamais elgsimės 

atsakingai ir labai efektyviai

Finansai

vykdysime ir reguliariai 

peržiūrėsime veiklos 

strategiją

Strategija

partnerysčių pagalba, 

aktyviai naudosimės 

pasaulinės patirties 

galimybėmis

Patirtys

Rezultatų sieksime, laikydamiesi šešių pagrindinių komponentų. Juos

ketiname stiprinti ateityje, todėl planuojame pasiekti dar geresnių

rezultatų.

6 mūsų sėkmės komponentai
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Informacija 

skirta tik

ASG

Mūsų vizija

BŪTI TARP TOP 3 SPORTO ŠAKŲ LIETUVOJE!

Inovatyvi ir šiuolaikiška 

organizacija

Patrauklus, 

ir konkurencingas sportas
Stiprūs klubai, 

bendruomenės

Matomas ir populiarus sportas

VIZIJA

Europoje tarp TOP 10 

Valstybių
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Informacija 

skirta tik

ASG

2024 padidnti 30 procentų 

žaidžiančiųjų regbį žaidėjų 

skaičių.

MASIŠKUMAS

2024 veikianti treniravimo metodika, pagal 

atskirus amžiaus tarpsnius, kiekvieno 

žaidėjo techninis fizinis testavimas.  

MEISTRIŠKUMAS

2024 privalomi kasmetiniai 

mokymai treneriams, 

teisėjams, medikams.

KVALIFIKACIJA

2024 metais būti tarp TOP5  

sporto šakų Lietuvoje.

MATOMUMAS

TIKSLAI

EFEKTYVUMAS
2024 būti 30 procentų 

efektyviau dirbanti 

organizacija.

TIKSLAS
2024 BŪTI TARP TOP 5 SPORTO 

ŠAKŲ LIETUVOJE
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Informacija 

skirta tik

ASG

#4 ĮVAIZDIS IR MATOMUMAS

#3 ŠIUOLAIKIŠKAS IR INOVATYVUS

#1 MASIŠKUMAS

#2 MEISTRIŠKUMAS IR KVALIFIKACIJA

Strategijos pagrindiniai elementai

ADMINISTRAVIMAS IR VALDYMAS

TĘSTINUMAS! VYKDYTI IR TĘSTI GERUOSIUS

PROCESUS, VEIKLAS, KURIOS ĮSITVIRTINUSIOS

IR PASITEISINUSIOS LIETUVOS REGBYJE!

ŠIUOSE ELEMENTUOSE, PLANUOJAMI POKYČIAI,

DAR DIDESNIS DĖMĖSYS - TIKSLUI PASIEKTI:
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Informacija 

skirta tik

ASG

TAISYKLIŲ PAKEITIMAI

Pakeisti vaikų ir jaunučių

žaidimo taisykles, kurios 

leistų vaikams lengviau įsisavinti 

ir suprasti regbio žaidimą.

#2

RENGINIAI VISIEMS

Organizuoti, supažindinti 

žmones su regbio sporto 

šaka, įvairiuose renginiuose.

Galimi TAG, Touch turnyrai.

#3

MERGINŲ REGBIS

Atskiros jaunučių pirmenybės, 

moterų, komandoms leisti 

žaisti jaunučių pirmenybėse, 

tikslas-tęstinumas!

#4

PASIEKIAMA INFORMACIJA 

Regbis žaliems, turi būti 

aiški, suprantama ir 

pasiekiama plačiai 

visuomenei.

#5

MOKYKLŲ REGBIS

organizuoti mokyklų regbio 

pirmenybes.

Esmė – smagumas ir 

žaidėjo pritraukimas!

#1

Todėl labai svarbu, nuolat kontroliuoti veiksmų įgyvendinimą, analizuoti pasiekiamus rezultatus, vertinti, aptarti ir be perstojo juos tobulinti. 

MASIŠKUMAS, TAI VIENA KERTINIŲ LIETUVOS REGBIO PIRMIDĖS DALIŲ

Masiškumas
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Informacija 

skirta tik

ASG

KRITERIJAI, TESTAVIMAS

Sukurti technikos, fizinius

testavimo rodiklius, kurie 

klubuose, mokyklose būtų 

atliekami kiekvienais metais.

#2

SEZONAS

Visų amžiaus grupių 

sezonai  - 8 mėnesiai.

#3

AKADEMIJA, TALENTAI

Talentingiausi paaugliai 

būtų atrenkami ir su jais 

dirbama individualiai, suburtos 

U14, U16 regbio akademijos.

#4

RINKTINĖS

Profesionalesnis darbas su 

regbio 7 ir regbio 15 ,  U16, 

U18, B rinktinėmis.

#5

TRENIRAVIMO METODIKA

Sukurti treniravimo 

metodiką, pagal kiekvieną 

amžiaus tarpsnį.

#1

Meistriškumo įgyvendinimą, labai svarbu kontroliuoti, nuolat analizuoti pasiekiamus rezultatus, vertinti, aptarti ir be perstojo juos tobulinti. 

MEISTRIŠKUMAS, VIENAS SVARBIAUSIŲ RODIKLIŲ, KURIS LEMIA, KOKIE REZULTATAI BUS RYTOJ

Meistriškumas
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Informacija 

skirta tik

ASG

KLUBO VEIKIMO GAIRĖS 

sukurti klubo veikimo principus, 

struktūrą, kurios palengvintų 

klubo veikimo supratimą, 

galimas klubų licencijavimas.

#2

PAGALBA KLUBAMS

siųsti  įvairių sričių 

„edukatorius“ į klubus,

kurie padėtų, patartų įvairiais 

sportiniais ir vadybos klausimais.

#3

TOLIMESNIS TOBULĖJIMAS

suteikti galimybę treneriams,

teisėjams, medikams  

baigusiems kursus Lietuvoje,

tobulintis užsienyje.

#4

SKATINIMAS

Skatinti ir motyvuoti įvairių 

sričių specialistus išlaikiusius  

aukščiausius Rugby Europe

kursus, egzaminus.

#5

PRIVALOMI KURSAI

Treneriams, teisėjams, 

medikams, fizinio rengimo 

treneriams. 

Kursai vadybininkams.

#1

Kvalifikaciją, labai svarbu kontroliuoti, nuolat analizuoti pasiekiamus rezultatus, vertinti, aptarti ir be perstojo juos tobulinti.

KVALIFIKACIJA, VIENAS SVARBIAUSIŲ RODIKLIŲ, KURIS LEMIA, KOKIE MES ESAME ŠIANDIEN

Kvalifikacija
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Informacija 

skirta tik

ASG

TECHNOLOGIJOS

Pasinaudoti technologiniais 

sprendimais, kurie leistų būti labiau 

matomi įvairiuose žiniasklaidos

srautuose, int.  Puslapyje.

#2

SISTEMINAGAS IR  

KOORDINUOTAS DARBAS

Visa teikiama informacija, 

kokybiška, suprantama ir 

lengvai pasiekiama.  

#3

ĮVAIZDIS

Teigiamo įvaizdžio 

formavimas Regbio vertybių, 

socialinio atsakingumo 

formavimas visuomenėje. 

#4

TELEVIZIJA 

Nuolatos būti matomiems 

televizijoje, internetinėje

televizijoje, įvairiausiais 

būdais ir formomis.

#5

SOCIALINIAI TINKLAI

Padidinti 30 procentų, video

kiekį socialinėje medijoje. 

Naudotis neišnaudotomis 

socialinėmis platformomis. 

#1

Matomumas, labai svarbi mūsų sporto dalis, kurį reikia nuolat analizuoti, vertinti, aptarti ir be perstojo juos tobulinti.

MATOMUMAS LEMIA, KOKIE MES ESAME POPULIARŪS,  KOKIUS MUS MATO

Matomumas
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Informacija 

skirta tik

ASG

VISI DOKUMENTAI IR 

INFORMACIJA 

Būtų lengvai prieinama ir 

vienoje vietoje.

#2

ŽMOGIŠKIEJI KAŠTAI

Skatinti prisijungti 

savanorius, iniciatyvius 

žmones, veiklai Lietuvos 

regbyje.

#3

VISI ESAME - REGBIS

Kiekvienais metais organizuoti 

regbio bendruomenės 

diskusiją, apklausas įvairiais 

klausimais.

#4

PATARĖJŲ KOMANDA

Suformuoti patarėjų 

komandą, kuri padėtų spręsti 

klausimus,  įvairiuose sferose 

ir įvairiais aspektais.

#5

TECHNOLOGIJOS

Naudotis technologijomis, 

kurios leistų planuoti, matyti 

ir kontroliuoti procesus. 

#1

Inovatyvumas ir šiuolaikiškumas organizacijoje, lemia progresą ir valdymo efektyvumą, kurį reikia kontroliuoti, nuolat analizuoti, vertinti, aptarti ir be perstojo tobulinti. 

INOVATYVUS IR ŠIUOLAIKIŠKAS VALDYMAS LEMIA PROGRESĄ IR VALDYMO EFEKTYVUMĄ

Inovatyvi ir šiuolaikiška organizacija
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Informacija 

skirta tik

ASG

15 RINKTINĖ

Vyrų regbio 15 rinktinė 

„Trophy“ diviziono lyderė, 

Jaunimo rinktinė TOP 8.

#2

PAPLŪDIMIO

Vyrų paplūdimio rinktinė 

TOP 3, suburti moterų 

regbio rinktinę.

#3

PERSONALAS

Stiprinsime komandą  

trenerių ir prisidedančiųjų 

prie rinktinės treniravimo, 

administravimo procesų.

#4

DAUGIAU RUNGTYNIŲ

Organizuoti daugiau 

draugiškų rungtynių, turnyrų, 

kuriose galėtų įgyti daugiau 

patirties, mūsų žaidėjai.

#5

R7 RINKTINĖ

Vyrų pusiau profesionali 

komanda, Europoje TOP 5,

Moterų TOP 20, Jaunimo 

TOP 8.

#1

Todėl labai svarbu pasiruošti veiksmų planą, kiekvienais metais pasitvirtinti esminius žingsnius ir prioritetus, kontroliuoti veiksmų įgyvendinimą, nuolat analizuoti 

pasiekiamus rezultatus, vertinti, aptarti ir be perstojo juos tobulinti. 

RINKTINĖS, ATSPINDI MŪSŲ VISOS LIETUVOS REGBIO AUKŠTO MEISTRIŲKUMO LYGĮ

Aukštas meistriškumas
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Informacija 

skirta tik

ASG

2015-2020

2020-2024

€250-300k

Vidutinis metinis 

biudžetas pastaruosius 

5-is metus

€400-450k

Planuojamas vidutinis 

metinis biudžetas 

sekančius 4-is metus 

Lietuvos regbio biudžetas 2020-2024 metais

Gerinant sportinius pasiekimus, didėja finansavimas iš

vyriausybės, Olimpinio komiteto bei tarptautinių regbio

asociacijų. Iki šios dienos, nesame išnaudoję komercinių

pajamų didinimo galimybių.

Realistinis tikslas

Kaip ir anksčiau, augimą

pasieksime didindami kartu

visas didžiąsias pajamų eilutes.
+30%
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Informacija 

skirta tik

ASG

Siūloma komanda - Valdyba

Lietuvos regbio federacijos Vykdančioji komanda yra įgyvendinusi 

itin didelių ir įvairių verslo bei sporto projektų, tokiais kaip Europos 

regbio čempionatai, verslo, sporto vystymo projektai.

PATIRTIS

Irmantas Kukulskis,

15 metų verslo ir sporto projektų valdymo patirtis

Sigitas Kukulskis, 30 metų sporto projektų

valdymo patirtis, savarankiškai kuruojantis ir

organizuojantis visas regbio 7 čempionatus.

Kodėl tokia komanda:

Vidmantas Valys, 25 metai sporto projektų

valdymo patirtis, pastaruosius keturis metus

nepriekaištingai vadovavo Treneriu Tarybai,

organizavo kursus mokymus.

IRMANTAS KUKULSKIS

Prezidentas

AUSTĖJA MINKEVIČIŪTĖ

Generalinė sekretorė

VIDMANTAS VALYS

Trenerių tarybos pirmininakas

PAULIUS ZUBAVIČIUS

Komercijos komiteto pirmininkas

SIGITAS KUKULSKIS

Techninis direktorius

MARIUS AMBRAZEVIČIUS

Komunikacijos komiteto pirmininkas

Austėja Minkevičiūtė, stipri anglų kalboje,

dirbusi ne su vienu LRF projektu, pozityvus ir

atsakingas požiūris į vykdomus darbus.

Paulius Zubavičius, 25 metai sporto projektų

valdymo patirtis, pastaruosius 8 metus prisidėjo

prie pokyčių Lietuvos regbyje.

Marius Ambrazevičius, 10 metų verslo

valdymo patirtis, pastaruoju metu aktyvus

socialinės komunikacijos srityje.



15

Informacija 

skirta tik

ASG

Patariančioji komanda

Lietuvos regbio federacijai savo kompetencija, žiniomis prisidės prie organizacijos veiklos 

vystymo ir tobulinimo.  

KOMANDOS VAIDMUO

Pagrindiniai asmenys:

Rytis Davidovičius, Veiklos valdymo sritis. „BRAITIN“ Investments partneris.

15 metų verslo ir sporto projektų valdymo patirtis.

Richard de Jager. Sporto patarėjas. Sporto sritis. „RDJ Sports“ partneris.

30 metų verslo ir sporto projektų valdymo patirtis.

Tomas Milašauskas. Veiklos valdymo sritis. „Grinvest“, „Gene developments“ akcininkas,

virš 15 metų verslo valdymo patirtis.

Kazimieras Gervė, Patarėjas. Veiklos valdymo sritis. „Dojus Agro Latvia“ vadovas.

15 metų verslo projektų valdymo patirtis.

Rasa Vyšniauskienė, Patarėja. Veiklos valdymo sritis „Monartus“ vadovė.

20 metų verslo patirtis, projektų valdymo, plėtros ir marketingo srityse.

Kristijonas Kabašinskas. Patarėjas. Veiklos valdymo sritis. „Accenture“ specialistas.

12 metų verslo projektų valdymo patirtis.

Vytenis Šuklys. Patarėjas. Finansų sritis. „Avion“ finansų direktorius.

15 metų verslo projektų valdymo patirtis.

Tomas Bieliauskas, Patarėjas. Finansų ir sporto sritys. „SEB bankas“ Vyr. specialistas.

15 metų verslo projektų valdymo patirtis.

Romanas Buršteinas, Patarėjas. Komunikacijos sritis. „TV3“ komentatorius.

20 metų verslo ir sporto projektų valdymo patirtis.

Rytis Sabas, Patarėjas. Komunikacijos sritis. Freelancer.

25 metai verslo ir sporto projektų valdymo patirtis.

Anthony John Bishop. Veiklos valdymo sritis. UAB “Celtic Asset Management“ konsultacijų

paslaugos, nekilnojamasis turtas.

Chris Butler. Veiklos valdymo sritis. Citco Corporate Governance Services (CGS) in

Lithuania, konsultacijos įmonių valdyme.
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Informacija 

skirta tik

ASG

Švietimo, 
mokslo ir sporto 

ministerijai 
teikiame 

mėnesines 
veiklos ir 
finansų 

ataskaitas

KPMG 
atliko 

finansų 
auditas

Rėmėjams 
teikiame 

ketvirtines 
veiklos 

ataskaitas

Pasaulio  
regbio 

asociacijai 
teikiame 

ketvirtines 
veiklos ir 
finansų 

ataskaitas

Federacijos 
nariams 
teikiame 
metines  
veiklos ir 
finansų 

ataskaitas

Europos 
regbio 

asociacijai 
teikiame 

pusmetines 
veiklos ir 
finansų 

ataskaitas

Švietimo, 
mokslo ir sporto 

ministerijai ir 
fondui teikiame 

ketvirtines 
veiklos ir 
finansų 

ataskaitas

LIETUVOS 
REGBIS

Atskaitomybė ir skaidrumas yra „must“

Lietuvos regbio federacija kiekvieną mėnesį teikia 

ataskaitas jos veiklą prižiūrinčioms institucijoms. 

Kas keletą metų, atliekame finansinį auditą. Paskutinįjį 

kartą mus auditavo KPMG. 

VEIKLOS ATSKAITOMYBĖ
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Kurkime Lietuvos regbį kartu!

MES ESAME – LIETUVOS REGBIS!


