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APIBRĖŽTYS 
 
Atitinkamais atvejais šiame Rinkimų kodekse vartojamos sąvokos reiškia sąvokas, apibrėžtas LFF Įstatų dalyje „Apibrėžtys“. 
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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1 straipsnis Taikymo sritis  

 
1. Šis Rinkimų kodeksas LFF įstatuose nustatyta tvarka taikomas Vykdomojo komiteto ir nepriklausomų 

komitetų narių rinkimams. 
 

2. Šis Rinkimų kodeksas taip pat taikomas LFF Narių valdymo organų narių rinkimams, jei tai konkrečiai 
numatyta jų įstatuose (nuostatuose ar kitame steigiamajame dokumente). LFF Narių įstatuose tiksli šio 
Rinkimų kodekso taikymo sritis nustatoma, jei atitinkamo rinkimų proceso priežiūrą vykdo LFF Rinkimų 
komitetas. 

 
 

2 straipsnis Principai ir įsipareigojimai   

 
1. Per visą rinkimų procesą laikomasi visų be išimties bendrųjų gero valdymo principų, tokių kaip valdžių 

atskyrimas, nepriklausomumas, skaidrumas ir pareiga vengti interesų konfliktų. 
 

2. Rinkimų procese neleistina jokia neteisėta trečiųjų šalių įtaka. Apie tokią įtaką rinkimų procesui LFF 
nedelsdama informuoja FIFA ir UEFA. 

 

3. LFF užtikrina, kad jos organų rinkimų taisyklės ir gairės atitiktų šio Rinkimų kodekso, LFF Įstatų, taip pat 
FIFA įstatų, taisyklių, nurodymų ir sprendimų nuostatas. 

 
4. Likus ne mažiau kaip 25 kalendorinėms dienoms iki atitinkamų rinkimų dienos, LFF informuoja FIFA ir 

UEFA apie rinkimų pobūdį (t. y. renkamų narių skaičių, kadencijos trukmę, rinkimų priežastį ir t. t.) ir 
pateikia FIFA ir UEFA galiojančio Rinkimų kodekso kopiją ir, jei taikytina, kitas rinkimų taisykles ir gaires.  

 
5. Jei LFF Įstatuose ir taisyklėse nenumatyta kitaip, atitinkamų LFF organų nariai savo pareigas eina iki 

rinkimų proceso pabaigos.  



5 

II. RINKIMŲ KOMITETAS 
 

3 straipsnis Pagrindiniai principai 

 
1. Rinkimų procesą Rinkimų komitetas prižiūri vadovaudamasis atitinkamomis LFF Įstatų ir šio Rinkimų 

kodekso nuostatomis. 
 

2. Rinkimų komiteto nariai negali būti jokio kito LFF organo nariais ir negali užimti jokių vadovaujančių 
pareigų jokioje valstybės institucijoje. Rinkimų komiteto nariai per savo kadenciją negali būti kandidatais į 
jokias pareigas LFF. 

 
3. Rinkimų komiteto nariai nedelsdami nusišalina nuo nagrinėjamo klausimo ir susilaiko sprendimo 

priėmimo, jei: 
 

a) jie yra kurio nors į pareigas pretenduojančio kandidato artimi šeimos nariai; 
b) yra interesų konflikto, kaip apibrėžta LFF Drausmės kodekse ir (arba) LFF Etikos kodekse, rizika arba 

galimybė. 
 

4. Jeigu Rinkimų komiteto narys neatitinka kurio nors iš pirmiau nurodytų reikalavimų ir (arba) dėl kokių nors 
priežasčių kaip Rinkimų komiteto narys turi nusišalinti, jis pakeičiamas pagal Rinkimų kodekso 4 straipsnio 
3 dalies nuostatas. 

 
5. Rinkimų komiteto nariai, vykdydami savo pareigas, visada veikia sąžiningai ir laikosi nešališkumo. 

 
 

4 straipsnis Sudėtis 

 

1. Rinkimų komiteto sudėtis: 
 
a) pirmininkas; 
b) du eiliniai nariai, iš kurių vienas skiriamas pirmininko pavaduotoju. 

 

2. Konferencija taip pat paskiria ne mažiau kaip du pakaitinius narius. 
 

3. Jeigu pirmininko nėra arba jis negali eiti pareigų, jį pavaduoja pirmininko pavaduotojas, o jei pirmininko 
pavaduotojo taip pat nėra arba jis negali eiti pareigų, jį pavaduoja likęs eilinis narys. Eilinis narys, kurio 
nėra arba kuris negali dalyvauti, yra pakeičiamas pakaitiniu.  

 
4. Pirmininkas vieną iš narių paskiria sekretoriumi, kuris yra atsakingas už atitinkamus administracinius 

klausimus. Sekretorius gali kreiptis į generalinį sekretoriatą dėl pagalbos vykdant jo pareigas.  
 

5. Rinkimų komiteto nariai turi turėti teisinį išsilavinimą. 
 

6. Kiekvienas Rinkimų komiteto narys pasirašo deklaraciją, kad jis pats atitinka Įstatų 31 straipsnio 8 dalyje 
nustatytus tinkamumo reikalavimus ir 54 straipsnio 5 dalyje nustatytus nepriklausomumo reikalavimus. 
Rinkimų komiteto nariui, pateikusiam melagingą deklaraciją, taikoma drausminė atsakomybė. 

 
 

5 straipsnis Rinkimų komiteto pareigos 

 

  Rinkimų komitetas yra atsakingas už visas užduotis, susijusias su Konferencijos metu rengiamų rinkimų 
organizavimu, vykdymu ir priežiūra.  Visų pirma, Rinkimų komitetas atsako už: 

 
a) griežtą LFF Įstatų ir taisyklių bei šio Rinkimų kodekso laikymąsi; 
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b) užtikrinimą, kad LFF organų rinkimo taisyklės ir gairės atitiktų šio Rinkimų kodekso ir LFF Įstatų 
nuostatas, taip pat FIFA įstatus, taisykles, nurodymus ir sprendimus; 

c) griežtą teisės aktuose nustatytų rinkimų terminų laikymąsi; 
d) informacijos Nariams, taip pat atitinkamoms valdžios institucijoms (kai būtina, t. y. kai tai aiškiai 

numatyta nacionaliniuose teisės aktuose), žiniasklaidai ir visuomenei teikimą, susitikimo su 
žiniasklaida organizavimą (jei būtina); 

e) santykius su atitinkamomis valdžios institucijomis, jei būtina; 
f) kandidatavimo procedūrą (pradėjimą, informacijos platinimą, vertinimą, oficialaus sąrašo paskelbimą 

ir kt.); 
g) rinkėjų (delegatų) sąrašo sudarymą, padedant generaliniam sekretoriatui ir laikantis LFF teisės aktų 

nuostatų; 
h) rinkėjų (delegatų) tapatybės ir jų atstovavimo įgaliojimų tikrinimą; 
i) rinkimų ir balsavimo procedūros, įskaitant sprendimų dėl balsavimo biuletenių galiojimo ar 

negaliojimo priėmimą, stebėseną, galutinio sprendimo priėmimą visais klausimais, susijusiais su 
rinkimų procedūra rinkiminės Konferencijos metu, ir oficialių rezultatų patvirtinimą; 

j) patikrinimų dėl Įstatuose nustatytų tinkamumo reikalavimų bei nepriklausomumo reikalavimų 
atlikimą; 

k) bet kurių ir visų kitų užduočių sklandžiam rinkimų procesui užtikrinti atlikimą. 
 
 

6 straipsnis Posėdžiai, kvorumas ir sprendimai 

 
1. Rinkimų komiteto posėdžius šaukia pirmininkas. Tik tinkamai sušauktas Rinkimų komitetas turi teisę 

svarstyti ir priimti sprendimus. 
 

2. Rinkimų Komitetas nesvarsto jokių klausimų, jeigu nedalyvauja dauguma (daugiau kaip 50 %) jo narių. 
 

3. Rinkimų Komiteto sprendimai priimami atiduotų galiojančių balsų dauguma (daugiau kaip 50 %). 
Susilaikyti, balsuoti per įgaliotą asmenį ar paštu neleidžiama.  Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia 
pirmininko balsas. 

 
4. Rinkimų komiteto posėdžiai protokoluojami. Protokolus pasirašo Rinkimų komiteto pirmininkas ir 

sekretorius. 
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III. KANDIDATŪROS 
 

7 straipsnis Tinkamumo kriterijai 

 

1. LFF organų pareigybių tinkamumo kriterijai yra nustatyti atitinkamose LFF Įstatų nuostatose. 
 

2. Rinkimų komitetas negali nustatyti jokių LFF Įstatuose nenumatytų tinkamumo reikalavimų arba kitų 
formalių reikalavimų, kurie nėra numatyti šiame Rinkimų kodekse ar LFF Įstatuose. Rinkimų komitetas 
prašo tik tų dokumentų, kurie padeda nustatyti, ar įvykdyti atitinkami tinkamumo ir (arba) 
nepriklausomumo reikalavimai. 

 
 

8 straipsnis Kandidatūrų į Vykdomąjį komitetą teikimas ir svarstymas 

 
1. Viso rinkimų proceso metu nė iš vieno kandidato negali būti reikalaujama jokių mokesčių ar rinkliavų, jeigu 

jie prieš tai nėra patvirtinti Konferencijos. Bet kuriuo atveju bet kokie sutarti mokesčiai ar rinkliavos turi 
būti pagrįsti ir skirti tik atitinkamos administracinėms išlaidoms padengti. 

 
2. Kandidatūros į Vykdomojo komiteto pareigas likus ne mažiau kaip 25 kalendorinėms dienoms iki 

atitinkamos rinkimų Konferencijos generaliniam sekretoriatui siunčiamos registruotu laišku, elektroniniu 
paštu su gavimo patvirtinimu arba pristatomos asmeniškai su gavimo patvirtinimu. Generalinio 
sekretoriato gautos kandidatūros nedelsiant perduodamos Rinkimų komitetui, kad būtų atlikti atitinkami 
tinkamumo bei nepriklausomumo patikrinimai. 

 
3. Per dvi dienas nuo galutinio kandidatūrų pateikimo termino Rinkimų komitetas raštu informuoja tuos 

kandidatus, kurie nepateikė visų savo kandidatūroms pagrįsti reikiamų dokumentų ir suteikia jiems dar tris 
dienas prašymams papildyti. Atitinkamiems kandidatams prašymų neužpildžius per nustatytą terminą, jų 
kandidatūros paskelbiamos negaliojančiomis. Šis punktas netaikomas Įstatų 31 straipsnio 4 dalyje 
nurodytiems remiamiems kandidatams, kurie turi būti pateikti griežtai laikantis kandidatūrų į Vykdomąjį 
komitetą pateikimo termino. 

 
4. Kandidatūras į Vykdomąjį komitetą Rinkimų komitetas išnagrinėja per dešimt dienų nuo jų pateikimo 

termino pabaigos, ir kandidatai per tą patį laikotarpį informuojami apie Rinkimų komiteto sprendimą. 
 

5. Rinkimų komiteto sprendimas yra galutinis. 
 
 

9 straipsnis Kandidatams į Vykdomąjį komitetą taikoma apskundimo tvarka 

 
1. Remiantis Įstatų 62 straipsnio 1 dalimi, Rinkimų komiteto sprendimus galima apskųsti tik CAS. CAS 

procesas, susijęs su kandidatūromis į Vykdomąjį komitetą vykdomas pagreitinta tvarka pagal CAS Sporto 
arbitražo kodeksą ir CAS nurodymus, taip pat ir dėl laikinųjų ar trumpalaikės apsaugos priemonių, 
nesikreipiant į jokį valstybės teismą, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktuose tai nėra konkrečiai 
uždrausta. 

 
2. Tinkamai motyvuotas apeliacinis skundas CAS teismo biurui siunčiamas registruotu paštu arba įteikiamas 

su gavimo patvirtinimu per tris dienas nuo Rinkimų komiteto sprendimo gavimo. 
 

3. Apeliacinį skundą nagrinėja vienas arbitras. 
 

4. Arbitras nepriima naujų įrodymų ir dokumentų, kurių atitinkamas kandidatas nepateikė kartu su pradine 
kandidatūra.  
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5. CAS apeliacinius skundus patenkina, atmeta arba pripažįsta nepriimtinais. Jeigu apeliacinis skundas 
patenkinamas, CAS priima sprendimą iš esmės, kuriuo pakeičiamas Rinkimų komiteto sprendimas. 

 
 

10 straipsnis Kandidatų į kitus LFF organus procedūra 

 
1. Kandidatūras į nepriklausomų komitetų (t. y. revizoriaus, Rinkimų komiteto ir teisinių organų) pareigas 

siūlo Vykdomasis komitetas ir generaliniam sekretoriatui pateikia ne vėliau kaip likus 25 kalendorinėms 
dienoms iki atitinkamos rinkimų Konferencijos. Generalinio sekretoriato gautos kandidatūros nedelsiant 
perduodamos Rinkimų komitetui, kad būtų atlikti atitinkami tinkamumo bei nepriklausomumo 
patikrinimai. 

 
2. Per dešimt dienų nuo kandidatūrų gavimo Rinkimų komitetas generaliniam sekretoriatui patvirtina, ar 

įvykdyti oficialūs reikalavimai atitinkamoms pareigoms užimti. Rinkimų komitetui taikoma Rinkimų 
kodekso 4 straipsnio 6 dalyje nustatyta procedūra. Jeigu vienas ar keli kandidatai negali būti patvirtinti, 
Vykdomasis komitetas į atitinkamas pareigas siūlo papildomus kandidatus. 

 
 

11 straipsnis Oficialus kandidatų sąrašas   

 
  Oficialus kandidatų sąrašas skelbiamas spaudoje ir prireikus siunčiamas atitinkamoms valdžios 

institucijoms susipažinti, kai to reikalauja galiojantys nacionaliniai teisės aktai. 
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IV. BALSAVIMO PROCEDŪRA 
 

12 straipsnis Balsavimo biuleteniai 

 
1. Generalinis sekretoriatas balsavimo biuletenius parengia prižiūrint Rinkimų komitetui. Balsavimo 

biuleteniai atspausdinami aiškiai ir įskaitomai. 
 

2. Kiekvieno rinkimų turo balsavimo biuleteniai turi būti skirtingos spalvos. 
 
 

13 straipsnis Balsadėžė 

 
1. Prieš pradedant balsavimo procedūrą, balsadėžė, kuri, jei įmanoma, turi būti permatoma, atidaroma ir 

parodoma Konferencijos delegatams. Tuomet balsadėžė uždaroma ir padedama matomoje vietoje netoli 
Rinkimų komiteto narių. 

 
2. Per visą balsavimo procesą balsadėžę stebi vienas iš Rinkimų komiteto narių. 

 
 

14 straipsnis Balsavimo biuletenių atidavimas  

 
1. Prieš paprašant delegatų balsuoti, Rinkimų komiteto pirmininkas išsamiai paaiškina rinkimų procedūrą 

(balsadėžė, balsavimo biuleteniai, galiojantys ir negaliojantys balsavimo biuleteniai, balsų skaičiavimas, 
reikalinga balsų dauguma, rezultatai ir kt.) ir nurodo atitinkamas teisės aktų nuostatas.  

 
2. Vykdomojo komiteto ir kitų LFF organų narių rinkimai vyksta šia tvarka: 

 
a) Rinkimų komiteto pirmininkas paeiliui kviečia kiekvieno dalyvaujančio ir balsavimo teisę turinčio 

Konferencijos nario delegatą ateiti į Konferencijos salės, kurioje vyksta rinkimai, priekį. 
b) Pakviestas atitinkamas delegatas ateina į Konferencijos salės priekį ir, pasirašytinai gavęs balsavimo 

biuletenio formą, gauna balsavimo biuletenį.   
c) Tuomet delegatas užpildo savo balsavimo biuletenį tam skirtoje balsavimo kabinoje. Balsavimo 

kabina turi būti įrengta matomoje vietoje, tačiau taip, kad delegatas galėtų balsuoti slaptai. 
Balsavimo kabinoje neleidžiama naudotis mobiliaisiais telefonais, fotoaparatais ar kitais įrašymo 
prietaisais.   

d) Po to delegatas savo balsavimo biuletenį įmeta į balsadėžę, pasirašo rinkimų sąraše ir grįžta į savo 
vietą. 

 
3. Balsų skaičiavimo procedūra pradedama iš karto, kai tik visi delegatai į balsadėžę įmeta savo balsavimo 

biuletenius. Rinkimų komiteto narys atidaro balsadėžę ir visų delegatų akivaizdoje išverčia balsavimo 
biuletenius. 

 
4. Tuomet pradedamas balsų skaičiavimas. 
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V. SKAIČIAVIMAS 
 

15 straipsnis Bendrieji principai 

 

1. Skaičiuojant balsavimo biuletenius, dalyvauja tik Rinkimų komiteto nariai. Visi veiksmai (balsadėžės 
atidarymas, biuletenių skaičiavimas, balsų skaičiavimas ir kt.) atliekami taip, kad visi Konferencijos 
delegatai galėtų juos aiškiai stebėti. 

 

2. Kilus ginčui dėl balsavimo biuletenio ar balso teisėtumo ar negaliojimo, protokolo surašymo, rezultatų 
paskelbimo ar bet kurio kito su balsų skaičiavimo procedūra susijusio klausimo, Rinkimų komiteto 
sprendimas yra galutinis. 

 
 

16 straipsnis Negaliojantys balsavimo biuleteniai 

 

1. Negaliojančiais laikomi šie balsavimo biuleteniai: 
 
a) balsavimo biuleteniai, ant kurių nėra Rinkimų komiteto nustatytų oficialių skiriamųjų ženklų; 
b) balsavimo biuleteniai, ant kurių yra kokie nors kiti, o ne kandidatų vardai ir pavardės; 
c) neįskaitomi arba sugadinti balsavimo biuleteniai; 
d) balsavimo biuleteniai, ant kurių yra atpažinimo ženklų. 

 

2. Rinkimų komiteto pirmininkas kiekvieno negaliojančio biuletenio kitoje pusėje užrašo jo negaliojimo 
priežastį (-is) ir patvirtina parašu.  

 
 

17 straipsnis Rašybos klaidos 

 
  Dėl rašybos klaidų balsas pripažįstamas negaliojančiu tik tuo atveju, jei dėl jų neįmanoma tiksliai nustatyti 

nė vieno iš oficialių kandidatų. 
 
 

18 straipsnis Rezultatų skaičiavimas ir paskelbimas 

 

1. Atidarius balsadėžę, Rinkimų komiteto nariai suskaičiuoja balsavimo biuletenius ir patikrina jų galiojimą. 
Jei biuletenių skaičius yra lygus arba mažesnis už išduotų biuletenių skaičių, balsavimas yra galiojantis. Jei 
jis viršija išduotų biuletenių skaičių, balsavimas skelbiamas negaliojančiu ir nedelsiant pradedamas iš naujo 
pagal pirmiau aprašytą procedūrą. 

 
2. Patikrinę balsavimo biuletenių skaičių, Rinkimų komiteto nariai skaičiuoja už kiekvieną kandidatą ar sąrašą 

atiduotus balsus. 
 

3. Jei būtinas antrasis (arba vėlesnis) balsavimo turas, balsavimo procedūra kartojama vadovaujantis pirmiau 
nurodytais straipsniais. Nariams atstovaujantys delegatai taip pat turi būti informuoti apie antrajam (ir 
vėlesniems) balsavimo turui taikomas teisės aktų nuostatas (pavyzdžiui, apie reikiamos daugumos 
pakeitimus, kandidatų pašalinimą ir t. t.). 

 
4. Po kiekvieno rinkimų turo Rinkimų komiteto pirmininkas oficialiai paskelbia rezultatus Nariams 

atstovaujantiems delegatams. 
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5. Generalinis sekretorius surinktus ir suskaičiuotus balsavimo biuletenius įdeda į tam skirtus vokus. Tuomet 
vokus pasirašo Rinkimų komiteto pirmininkas ir jie užantspauduojami. Generalinis sekretoriatas šiuos 
vokus saugo ir juos sunaikina po Konferencijos pradėjus 90 dienų. 
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V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

19 straipsnis Dokumentų archyvavimas ir konfidencialumas 

 

1. Rinkimų komitetas visus oficialius dokumentus, taip pat visus rinkimų proceso metu jam pateiktus 
dokumentus perduoda generaliniam sekretoriatui, kuris yra atsakingas už jų archyvavimą. 

 
2. Rinkimų komiteto nariai užtikrina visišką rinkimų proceso metu jiems pateiktos informacijos ir dokumentų 

konfidencialumą ir slaptumą. Ši pareiga taikoma neribotą laiką po atitinkamo rinkimų proceso. Be to, jie 
nesaugo jokių rinkimų proceso metu jiems pateiktų dokumentų (elektroninių ar kitokių). 

 
 
 

20 straipsnis Kodekse nenumatyti klausimai 

 

1. Visus su rinkimų Konferencijos administraciniu ir techniniu organizavimu susijusius klausimus, kurių 
nereglamentuoja šis Rinkimų kodeksas arba LFF Įstatai ir taisyklės, sprendžia Rinkimų komitetas, kurio 
sprendimas yra galutinis. 

 
2. Visus su rinkimų vykdymu susijusius klausimus, kurių nereglamentuoja šis Rinkimų kodeksas arba LFF 

Įstatai ir taisyklės, sprendžia Rinkimų komitetas, kurio sprendimas yra galutinis. 
 
 

21 straipsnis Įsigaliojimas 

 

  Šis Rinkimų kodeksas priimtas Vilniuje 2022 m. gruodžio 21 d. vykusioje Konferencijoje ir įsigalioja nuo LFF 
Įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre momento. 

 
 
 
 
Lietuvos futbolo federacija 
 
 
 
Tomas Danilevičius     Edgaras Stankevičius 
 
 
Prezidentas       Generalinis sekretorius 


