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APIBRĖŽTYS 

 
Žemiau išvardytos sąvokos turi šias reikšmes: 

LFF: Lietuvos futbolo federacija. 

UEFA: Union des Associations Européennes de Football. 

FIFA: Fédération Internationale de Football Association. 

Asociacija: futbolo federacija, pripažinta FIFA ir atitinkamos konfederacijos. Ji yra FIFA narys, nebent pagal kontekstą turi būti 
suprantama kitaip. 

Lyga: pavaldi LFF organizacija. 

Regioninė asociacija: pavaldi LFF organizacija, vienijanti su futbolu susijusią veiklą vykdančius juridinius asmenis tam tikrame 
Lietuvos Respublikos regione. 

Konfederacija: asociacijų grupė, pripažinta FIFA, bei esanti tame pačiame kontinente (arba panašiame geografiniame regione). 

Klubas: juridinis asmuo, veikiantis sporto srityje, turintis futbolo komandą ir esantis tiesioginiu LFF nariu arba LFF nario nariu. 

Oficialus asmuo: bet kuris kolegialaus arba vienasmenio valdymo organo narys, nuolatinių arba nepriklausomų komitetų 
nariai, teisėjas ir teisėjo asistentas, vyriausiasis treneris, treneris ir bet kuris kitas asmuo, atsakingas už techninius, medicininius 
ir administracinius FIFA, konfederacijos, asociacijos, lygos arba klubo klausimus, taip pat bet kurie kiti asmenys, privalantys 
laikytis FIFA įstatų (išskyrus žaidėjus, rungtynių agentus ir tarpininkus). 

Žaidėjas: futbolininkas, turintis LFF licenciją. 

Konferencija: aukščiausiasis sprendimus priimantis LFF organas. 

Vykdomasis komitetas: kolegialus LFF strateginis ir priežiūros valdymo organas. 

Narys: juridinis asmuo, Konferencijos priimtas į LFF narius. 

Delegatas: fizinis asmuo, teisėtai Konferencijoje atstovaujantis Nariui. 

Asociacijos futbolas: FIFA kontroliuojamas ir organizuojamas žaidimas, FIFA, konfederacijų ir (arba) asociacijų organizuojamas 
pagal Žaidimo taisykles. 

Žaidimo taisyklės: asociacijos futbolo taisyklės, IFAB išleistos pagal FIFA įstatų 7 straipsnį. 

IFAB: Tarptautinė futbolo asociacijos valdyba (IFAB). 

Bendrosios kompetencijos teismai: valstybės teismai, nagrinėjantys viešuosius ir privačius teisinius ginčus. 

Arbitražo teismas: nepriklausomas ir tinkamai įsteigtas privatus teismas, veikiantis vietoj bendrosios kompetencijos teismo. 

CAS: Tarptautinis sporto arbitražo teismas, esantis Lozanos mieste (Šveicarija).  
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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1 straipsnis Pavadinimas, teisinė forma ir statusas, būstinė ir tarptautiniai ryšiai 

 
1. Asociacijos pavadinimas - Lietuvos futbolo federacija (toliau – LFF) - tai ribotos civilinės atsakomybės 

viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija. LFF yra įsteigta ir vykdo veiklą vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų, 
sporto bei kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei šiais įstatais (toliau – Įstatai). 
Šiuose Įstatuose neaptartus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai. LFF yra įregistruota 
Juridinių asmenų registre.  

 
2. LFF yra nacionalinė skėtinė vieša nevyriausybinė organizacija, įsteigta neribotam laikui. 

 
3. LFF buveinė yra Lietuvos Respublikoje. 

 
4. LFF yra FIFA ir UEFA narė. 

 
5. LFF, kaip FIFA ir UEFA narė, įsipareigoja: 

 
a) laikytis lojalumo, sąžiningumo ir sportiškumo, žaidimo pagal taisykles principų; 
b) laikytis IFAB patvirtintų Žaidimo taisyklių, taip pat FIFA patvirtintų Salės futbolo ir paplūdimio futbolo 

Žaidimo taisyklių; 
c) visada laikytis FIFA ir UEFA įstatų, nuostatų, taisyklių ir sprendimų bei CAS sprendimų; 
d) savo veikloje laikytis antidopingo konvencijų (pvz., Pasaulinio antidopingo kodekso) ir kitų taikomų 

teisės aktų nuostatų; 
e) pripažinti CAS jurisdikciją, kaip nustatyta FIFA ir UEFA įstatuose; 
f) įsipareigoti bet kuriuos nacionalinius ginčus, kylančius dėl FIFA ir UEFA įstatų ar taisyklių ir šių Įstatų, 

arba pagal juos priimtų taisyklių vykdymo, paskutiniąja instancija perduoti CAS, kuris dėl ginčo priima 
galutinį sprendimą nesikreipiant į jokį bendrosios kompetencijos teismą, jeigu Lietuvos Respublikos 
teisės aktuose nenumatyta kitaip. 

g) priimti sprendimus nepriklausomai ir užtikrinti, kad trečiosios šalys LFF veiklai nedarytų nederamos 
įtakos, taip pat numatyti procedūrą, užtikrinančią visišką LFF organų narių rinkimo ar skyrimo proceso 
nepriklausomumą ir sąžiningumą, visų pirma, procedūrą, kuri būtų nepriklausoma nuo bet kokio 
nederamo politinio kišimosi ar įtakos; 

h) užtikrinti, kad LFF Nariai, Lygos (jei yra), Klubai, Žaidėjai, Oficialūs asmenys, žaidėjų ir rungtynių agentai 
savo įstatuose (t. y. nuostatuose ar kituose steigimo dokumentuose), licencijomis, registracija ar kitais 
rašytiniais dokumentais pripažintų ir prisiimtų visus pirmiau minėtus įsipareigojimus, taip pat sutiktų 
laikytis FIFA, UEFA ir LFF įstatų, taisyklių ir nurodymų bei pagal juos priimtų sprendimų; 

i) pranešti FIFA ir UEFA apie visus šių Įstatų pakeitimus, juos išvertus į įprastą oficialią FIFA ir UEFA kalbą. 
 
 

2 straipsnis Tikslai 

 
1. LFF veiklos tikslai yra: 

 
a) su savo rinktinėmis dalyvauti FIFA ir UEFA varžybose ir į šias varžybas registruoti Lietuvos klubus;  
b) nuolat gerinti futbolo žaidimą visose jo formose (t. y. asociacijos futbole, salės futbole ir paplūdimio 

futbole), jį populiarinti, reguliuoti ir kontroliuoti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, skatinant 
garbingą žaidimą bei skleidžiant vieningumo, švietimo, kultūrines ir humanitarines vertybes, ypatingai 
per jaunimo ir ugdymo programas;  

c) organizuoti asociacijos futbolo, salės futbolo ir paplūdimio futbolo varžybas nacionaliniu lygmeniu, 
aiškiai, kaip reikalaujama, apibrėžiant įvairioms jį sudarančioms lygoms suteiktus įgaliojimus; 

d) rengti taisykles ir nuostatas bei užtikrinti jų vykdymą; 
e) koordinuoti, atstovauti ir ginti Narių interesus; 
f) laikytis FIFA, UEFA ir LFF įstatų, taisyklių, nurodymų ir sprendimų bei Žaidimo taisyklių, užkirsti kelią jų 

pažeidimams bei užtikrinti, kad jų laikytųsi jos Nariai, klubai, žaidėjai, oficialūs asmenys, rungtynių 
agentai ir tarpininkai; 
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g) užtikrinti, kad futbolo žaidimas visomis jo formomis būtų prieinamas visiems bet kurioje Lietuvos 
Respublikos teritorijoje, neatsižvelgiant į lytį ir amžių; 

h) skatinti sąžiningą, etišką ir garbingą žaidimą, siekiant išvengti nesąžiningų veiksmų ir/ar situacijų, 
pavyzdžiui, korupcijos, dopingo ar manipuliavimo rungtynių rezultatais, kurie gali kelti grėsmę 
rungtynių, varžybų, žaidėjų, oficialių asmenų ir Narių sąžiningumui arba sudaryti sąlygas piktnaudžiauti 
asociacijos futbolu, salės futbolu ir paplūdimio futbolu; 

i) skatinti ir stiprinti gero valdymo principus bei praktikas nacionaliniu lygmeniu, taip pat skatinti savo 
Narius priimti savo gero valdymo principus; 

j) skatinti moterų futbolo plėtrą ir visapusišką moterų dalyvavimą visuose futbolo valdymo lygmenyse; 
k) kontroliuoti ir prižiūrėti visas draugiškas futbolo rungtynes, žaidžiamas bet kokia forma LFF veiklos 

teritorijoje; 
l) vadovaujantis atitinkamais FIFA ir Konfederacijų įstatais ir taisyklėmis, kontroliuoti ir prižiūrėti 

nacionalinio lygmens asociacijos futbolą, salės futbolą ir paplūdimio futbolą, kontroliuoti ir prižiūrėti 
visų formų tarptautines futbolo rungtynes, kurios žaidžiamos bet kurioje Lietuvos Respublikos 
teritorijoje; 

m) vadovauti tarptautiniams sporto ryšiams, susijusiems su asociacijos futbolu, salės futbolu ir 
paplūdimio futbolu, bei palaikyti gerus ir bendradarbiavimu pagrįstus santykius su kitomis 
asociacijomis, UEFA ir FIFA; 

n) rengti tarptautinio ir kitų lygmenų varžybas; 
o) vystyti ir tobulinti futbolo infrastruktūrą nacionaliniu lygmeniu; 
p) ugdyti žaidėjus, trenerius, teisėjus ir kitus futbolo žaidimo dalyvius; ir 
q) tenkinti kitus su futbolo vystymu susijusius viešuosius interesus. 

 
2. LFF savo tikslų siekia vadovaujantis ir laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, įgyvendindama 

tinkamas priemones, pavyzdžiui, nustatydama taisykles, sudarydama susitarimus ar konvencijas, priimdama 
sprendimus, nutarimus ar programas. 

 
3. LFF veiklos sritys yra: sportas, švietimas (mokslas), kultūra. 

 
4. LFF veiklos rūšys:  

 
a) Sportinė veikla; 
b) Būti atsakinga už visų futbolo šakų disciplinų plėtrą;  
c) Fizinio aktyvumo veikla; 
d) Sporto bazių pagerinimo veikla; 
e) Sporto klubų ir kūno rengybos centrų veikla; 
f) Sporto reikmenų ir kitų prekių gamybos ir disponavimo jais veikla; Švietimo veikla; 
g) Varžybų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo veikla; 
h) Sporto objektų bei įrenginių disponavimo, valdymo ir eksploatavimo veikla; Sporto akademijų steigimo 

ir valdymo veikla; 
i) Treniravimo veikla; 
j) Pramogų ir poilsio organizavimo veikla; 
k) Nekilnojamojo turto objektų vystymo ir valdymo veikla; Disponavimo nekilnojamojo turto objektais 

veikla; 
l) Knygų ir kitų leidinių leidyba; Renginių transliavimo veikla; Visuomenės informavimo veikla; Reklamos 

veikla; 
m) Įvairių prekių, daiktų ir paslaugų pirkimo ir pardavimo veikla. 

 
5. LFF, siekdama savo tikslų įgyvendinimo, turi teisę: 

 
a) skleisti ir platinti informaciją apie LFF veiklą, LFF rėmėjus, propaguoti LFF tikslus ir uždavinius; 
b) leisti laikraščius, apžvalgas ir kitus informacinius leidinius futbolo ir susijusia tematika; 
c) atstovauti futbolo sporto šakai tarptautinėse sporto organizacijose (asociacijose), Lietuvos tautiniame 

olimpiniame komitete (toliau – LTOK), atstovauti LFF nariams Lietuvos Respublikos valstybės ir 
savivaldybių bei kitose institucijose; 

d) atstovauti LFF nariams kitose futbolo asociacijose ar kitose institucijose; 
e) organizuoti renginius ir akcijas, skirtus futbolo sporto šakos populiarinimui; 
f) gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių organizacijų, ne valstybinių ir valstybinių organizacijų, fondų, 

taip pat kitų asmenų; 
g) gauti paramą įstatymų nustatyta tvarka; 



6 

h) pirkti, nuomoti, gauti neatlygintinai naudotis ir kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, 
valdyti ir juo disponuoti įstatymų nustatyta tvarka; 

i) steigti ribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis, būti jų dalyviu ir kitaip dalyvauti jų veikloje 
(išskyrus įstatymų numatytas išimtis); 

j) įstatymų nustatyta tvarka organizuoti masinius renginius; 
k) samdyti darbuotojus Įstatuose numatytai veiklai vykdyti; 
l) futbolo sporto šakos tarptautinių asociacijų (FIFA, UEFA) nustatyta tvarka leisti sportininkams Lietuvos 

piliečiams rungtyniauti kitų valstybių sporto klubuose, užsieniečiams – Lietuvos sporto klubuose; 
m) sudaryti Lietuvos Respublikos futbolo sporto nacionalines rinktines; 
n) rengti sportininkus Lietuvos nacionalinėms rinktinėms; 
o) koordinuoti Lietuvos futbolo organizacijų sportinę veiklą; 
p) organizuoti tarptautines ir šalies sporto varžybas; 
q) rūpintis futbolo sporto šakos plėtojimu, jos materialine technine baze; 
r) užtikrinti nacionalinių futbolo rinktinių pasirengimą ir dalyvavimą varžybose; 
s) rengti ilgalaikes futbolo sporto šakos plėtojimo programas; 
t) vykdyti kitas funkcijas, susijusias su futbolo sporto šakos plėtojimu; 
u) turi ir kitas įstatymų numatytas teises. 

 

6. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, LFF gali vykdyti 
tik gavusi atitinkamus leidimus ir licencijas. 

 
7. LFF gali vykdyti ir kitą veiklą, nedraudžiamą Lietuvos Respublikos įstatymų. 

 
 

3 straipsnis Žmogaus teisės 

 
  LFF yra įsipareigojusi gerbti visas tarptautiniu mastu pripažįstamas žmogaus teises ir siekia skatinti šių teisių 

apsaugą. 
 
 

4 straipsnis Nediskriminavimas ir lygybė 

 
  Bet kokia diskriminacija, nukreipta prieš šalį, privatų asmenį ar žmonių grupę dėl rasės, odos spalvos, etninės 

kilmės, nacionalinės ar socialinės kilmės, lyties, negalios, kalbos, religinių įsitikinimų, politinės ar kitokios 
nuomonės, turto, gimimo ar kitokio statuso, seksualinės orientacijos ar kokių nors kitų priežasčių yra griežtai 
draudžiama ir baudžiama narystės sustabdymu arba pašalinimu ir (arba) kitomis drausmės priemonėmis. 

 
 

5 straipsnis Neutralumas ir institucinis nepriklausomumas 

 
1. LFF yra neutrali politiniais ir religiniais klausimais. 

 
2. LFF Nariai taip pat turi būti neutralūs politiniais ir religiniais klausimais bei užtikrinti savo pačių narių 

neutralumą. 
 

3. LFF yra nepriklausoma ir vengia bet kokio nederamo politinio kišimosi. LFF savo veiklą vykdo nepriklausomai 
ir užtikrina, kad jos sprendimams įtakos nedarytų jokios trečiosios šalys. 
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6 straipsnis Draugiškų santykių skatinimas 

 
1. LFF humanitariniais tikslais skatina draugiškus santykius tarp savo Narių, klubų, oficialių asmenų ir žaidėjų 

bei visuomenės. 
 

2. LFF užtikrina reikiamas institucines priemones spręsti vidiniams ginčams tarp Narių, klubų, oficialių asmenų 
ir žaidėjų. 

 
 

7 straipsnis Žaidėjai 

 
  Žaidėjų statusą, jų registracijos perleidimo sąlygas reglamentuoja specialios taisyklės, priimtos LFF 

Vykdomojo komiteto remiantis FIFA taisyklėmis dėl žaidėjų statuso ir perėjimo iš klubo į klubą. Tinkamai 
atsižvelgiama į sutarčių stabilumo apsaugą ir klubų skatinimą treniruoti ir ugdyti žaidėjus. 

 
 

8 straipsnis Žaidimo taisyklės 

 
1. LFF ir kiekvienas jos Narys privalo žaisti asociacijos futbolą pagal IFAB patvirtintas Žaidimo taisykles. Žaidimo 

taisykles nustatyti ir pakeisti gali tik IFAB. 
 

2. LFF ir kiekvienas jos Narys privalo žaisti salės futbolą pagal FIFA patvirtintas Salės futbolo žaidimo taisykles. 
Salės futbolo žaidimo taisykles nustatyti ir pakeisti gali tik FIFA. 

 
3. LFF ir kiekvienas jos Narys privalo žaisti paplūdimio futbolą pagal FIFA patvirtintas Paplūdimio futbolo 

žaidimo taisykles. Paplūdimio futbolo žaidimo taisykles nustatyti ir pakeisti gali tik FIFA. 
 
 

9 straipsnis Valdymo organų, oficialių ir kitų asmenų elgesys 

 
1. Savo veikloje visi LFF organai ir Oficialūs asmenys privalo vadovautis FIFA, UEFA ir LFF Įstatais, nuostatais, 

nurodymais, sprendimais ir Etikos kodeksu. 
 

2. Kiekvienas su asociacijos futbolu, salės futbolu ir/ar paplūdimio futbolu bet kurioje Lietuvos Respublikos 
teritorijoje susijęs fizinis ir/ar juridinis asmuo privalo laikytis FIFA, UEFA, LFF Įstatų ir taisyklių bei kitų 
atitinkamų teisės aktų, taip pat garbingo žaidimo, lojalumo, sąžiningumo ir sportiškumo principų. 

 
 

10 straipsnis Oficialios kalbos 

 
1. Oficiali LFF kalba – lietuvių. LFF dokumentai (išvardyti 81 straipsnyje) rengiami lietuvių kalba. 

 
2. Konferencijoje vartojama oficiali lietuvių kalba.  
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II. NARYSTĖ 

11 straipsnis Narių priėmimas, narystės sustabdymas ir pašalinimas iš narių 

 
1. Sprendimą dėl Nario priėmimo, narystės sustabdymo arba pašalinimo iš Narių priima Konferencija, jeigu 

šiuose Įstatuose nenustatyta kitaip. 
 

2. Prašymas priimti į Narius gali būti tenkinamas, jeigu pareiškėjas atitinka šiuose Įstatuose nustatytus LFF 
reikalavimus. 

 
3. Narystė baigiasi nutraukus veiklą, atsistatydinus arba pašalinus iš Narių. Narystės praradimas neatleidžia 

Nario nuo finansinių įsipareigojimų LFF arba kitiems LFF Nariams, tačiau yra prarandamos su LFF susijusios 
teisės. 

 
 

12 straipsnis Nariai 

 
1. LFF Nariu gali tapti tik pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigti, joje veikiantys ir buveinę įregistravę 

juridiniai asmenys.  
 

2. LFF Nariai: 
 

a) Klubai: 
• Aštuonias aukščiausias vietas užėmę A lygos klubai; 
• Šešias aukščiausias vietas I-os lygos čempionate užėmę klubai. 

 
b) Regioninės asociacijos: 

• Alytaus apskrities futbolo federacija; 
• Kauno apskrities futbolo federacija; 
• Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo federacija; 
• Marijampolės apskrities futbolo federacija; 
• Panevėžio apskrities futbolo federacija; 
• Šiaulių apskrities futbolo federacija; 
• Tauragės apskrities futbolo federacija; 
• Telšių apskrities futbolo federacija; 
• Utenos apskrities futbolo federacija; 
• Vilniaus regiono futbolo sąjunga. 

 
c) Futbolu suinteresuoti subjektai: 

• Lietuvos salės ir paplūdimio futbolo asociacija; 
• Lietuvos moterų futbolo asociacija; 
• Lietuvos masinio futbolo asociacija; 
• Lietuvos vaikų ir jaunių ugdymo futbolo asociacija; 
• Lietuvos futbolo žaidėjų sąjunga; 
• Futbolo techninio vystymo asociacija (treneriai); 
• Lietuvos futbolo teisėjų asociacija; 
• Lietuvos studentų futbolo lyga. 

 
3. Aštuonias aukščiausias vietas užėmę A lygoje dalyvaujantys klubai ir šešias aukščiausias vietas I-os lygos 

čempionate užėmę klubai, Regioninės asociacijos ir futbolu suinteresuoti subjektai yra LFF nariai. Narystę 
turinčių klubų sąrašą kiekvienais metais sudaro Vykdomasis komitetas, atsižvelgdamas į kiekvieno futbolo 
sezono pabaigoje taikomą perkėlimo į aukštesnę arba žemesnę lygą sistemą ir dvigubo atstovavimo 
draudimo principą (t. y. tarp šešių geriausių I-os lygos čempionate dalyvaujančių klubų esančio klubo B 
komanda negali būti įtraukta į šį sąrašą, jeigu šio klubo A komanda yra tarp aštuonių geriausių A lygos klubų; 
vietoj jo į sąrašą įtraukiamas kitą aukščiausią vietą I-os lygos čempionate užėmęs klubas, neturintis A 
komandos tarp aštuonias aukščiausias vietas užėmusių A lygos klubų). 
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4. LFF Nariai neturi teisės dalyvauti kito Nario aukščiausiame sprendimų priėmimo organe, siųsti į jį delegatų 
ar siūlyti kandidatus į jo valdymo organus. 

 
5. LFF tvarko Narių registrą. Registre apie kiekvieną Narį pateikiama ši informacija: 

 
a) juridinio asmens kodas; 
b) juridinio asmens pavadinimas; 
c) teisinė forma; 
d) atstovavimo teisę turintys asmenys; 
e) Vykdomojo komiteto sprendimu – papildoma informacija, ypač susijusi su klubo licencijavimu (pvz., 

klubo struktūra, tapatybė, sportiniai rezultatai). 
 

Naujausia a, b, c ir d punktuose nurodyta informacija viešai skelbiama LFF interneto svetainėje. 
 

6. Gavusi prašymą, LFF raštu patvirtina Nario statusą. 
 
 

13 straipsnis Priėmimas 
 

1. Juridinis asmuo, ketinantis tapti LFF nariu (toliau – Pareiškėjas), raštu kreipiasi į LFF Generalinį sekretorių. 
Generalinis sekretorius patvirtina Pareiškėjui, kad prašymas gautas. 

 

2. Kartu su prašymu privaloma pateikti: 
 

a) galiojančių Pareiškėjo įstatų (nuostatų arba kito steigimo dokumento) kopiją kartu su: 
• išrašu iš Juridinių asmenų registro; 
• pareiškėjo kompetentingo organo sprendimo tapti Nariu kopija; ir 
• atitinkamais pareiškėjo kontaktiniais duomenimis. 

 
b) pareiškimą, kad Pareiškėjas visada laikysis LFF, Įstatų, taisyklių ir sprendimų, FIFA ir UEFA įstatų, 

taisyklių ir sprendimų bei užtikrins, kad jų (jei taikoma) taip pat laikytųsi jo paties nariai, klubai, 
Oficialūs asmenys ir žaidėjai; 

c) pareiškimą, kad Pareiškėjas laikysis IFAB patvirtintų ir galiojančių Žaidimo taisyklių, taip pat FIFA 
patvirtintų Paplūdimo futbolo žaidimo taisyklių ir Salės futbolo žaidimo taisyklių; 

d) pareiškimą, kad nacionalinius ginčus, kylančius dėl LFF Įstatų, taisyklių, nurodymų ir sprendimų 
paskutiniąja instancija (t. y. išnaudojus visas vidines LFF priemones), perduos tik CAS, kuris dėl ginčo 
priims galutinį sprendimą nesikreipiant į jokį bendrosios kompetencijos teismą, jeigu Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose nenumatyta kitaip; 

e) pareiškimą, kad tarptautinius ginčus, kylančius dėl FIFA arba UEFA įstatų, taisyklių, nurodymų ir 
sprendimų paskutiniąja instancija galima perduoti tik CAS, kaip nustatyta FIFA ir UEFA įstatuose; 

f) pareiškimą, kad Pareiškėjas pripažįsta CAS jurisdikciją, kaip nustatyta šiuose Įstatuose, FIFA ir UEFA 
įstatuose bei jų sprendimuose; 

g) pareiškimą, kad Pareiškėjas yra įregistruotas ir veikiantis Lietuvos Respublikos teritorijoje; 
h) pareiškimą, kad Pareiškėjo teisinė struktūra užtikrina galimybę priimti sprendimus nepriklausomai nuo 

išorės subjektų; 
i) pareiškimą, kad Pareiškėjo valdymo organų nariai buvo išrinkti arba paskirti pagal procedūrą, kuria 

užtikrinamas visiškas rinkimų ar paskyrimo proceso nepriklausomumas ir sąžiningumas; 
j) Pareiškėjo valdymo organų narių sąrašą, kuriame nurodomi pasirašymo teisę turintys asmenys, kurie 

Pareiškėjo vardu turi teisę sudaryti sandorius su trečiosiomis šalimis, kartu su Pareiškėjo narių sąrašu; 
k) Pareiškėjo paskutiniosios konferencijos arba steigiamojo susirinkimo protokolo kopiją; 
l) pareiškimą, kad Pareiškėjas įsipareigoja draugiškas rungtynes organizuoti ir jose dalyvauti tik su 

išankstiniu LFF pritarimu (jei taikoma); 
m) pareiškimą, kad visas rungtynes namuose Pareiškėjas žais tik Lietuvos Respublikos teritorijoje (jei 

taikoma); 
 

3. Pareiškėjas papildomą informaciją ir prašymo priežastis gali pateikti Konferencijoje. 
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14 straipsnis Reikalavimai ir priėmimo procedūra 

 
1. Vykdomasis komitetas prašymą išnagrinėja ir jeigu, jo nuomone, prašymas atitinka šių Įstatų 13 straipsnio 

2 dalyje nurodytus priėmimo kriterijus, artimiausioje Konferencijoje pateikia jį sprendimui dėl narystės 
priimti. Vykdomasis komitetas taip pat gali Konferencijai rekomenduoti Pareiškėją priimti arba jo nepriimti 
į Narius. 

 
2. Naujasis Narys teises ir pareigas įgyja jį priėmus į Narius, t. y. nuo sprendimo priėmimo momento. Naujo 

Nario delegatai iš karto turi teisę balsuoti ir būti renkami toje pačioje Konferencijoje, kurioje buvo patvirtinta 
naujo Nario narystė. Ši nuostata aštuonias aukščiausias vietas užėmusiems A lygos klubams ir šešias 
aukščiausias vietas I-os lygos čempionate užėmusiems klubams mutatis mutandis taikoma po to, kai 
Vykdomasis komitetas, atsižvelgdamas į kiekvieno futbolo sezono pabaigoje taikomą perkėlimo į aukštesnę 
arba žemesnę lygą sistemą ir dvigubo atstovavimo draudimo principą (t. y. tarp šešių geriausių I-os lygos 
čempionate dalyvaujančių klubų esančio klubo B komanda negali būti įtraukta į šį sąrašą, jeigu šio klubo A 
komanda yra tarp aštuonių geriausių A lygos klubų), kiekvienais metais sudaro narystę turinčių klubų sąrašą. 

 
 

15 straipsnis Narių teisės 

 
1. LFF Nariai turi šias teises: 

 
a) dalyvauti ir balsuoti Konferencijoje, iš anksto gauti jos darbotvarkę, būti laiku informuoti apie 

Konferenciją, dalyvauti susijusiuose svarstymuose; 
b) rengti pasiūlymus dėl klausimų įtraukimo į Konferencijos darbotvarkę; 
c) šių Įstatų nustatyta tvarka siūlyti kandidatus į atitinkamus renkamus ir (arba) skiriamus LFF organus ir 

rinkti LFF valdymo organus ar atskirus jų narius; 
d) per savo oficialius organus gauti informaciją apie LFF veiklą; 
e) dalyvauti LFF organizuojamose varžybose ir/ar kitoje LFF sporto veikloje ir/ar programose, taip pat LFF 

pavedimu ir jai remiant organizuoti čempionatus; 
f) naudotis LFF teikiamomis paslaugomis; 
g) išstoti iš LFF šių Įstatų 19 straipsnyje nustatyta tvarka; ir 
h) naudotis visomis kitomis šių Įstatų, LFF taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytomis 

teisėmis. 
 

2. Šiomis teisėmis naudojamasi atsižvelgiant į kitas šių Įstatų ir taikomų LFF taisyklių nuostatas.  
 

3. Visų LFF narių teisės lygios ir nepriklauso nuo įmokų dydžio ar teikiamos LFF paramos. 
 
 

16 straipsnis Narių pareigos 

 
1. LFF Nariai turi šias pareigas: 

 
a) visada laikytis FIFA, UEFA ir LFF įstatų, taisyklių, nurodymų ir sprendimų bei užtikrinti, kad jų laikytųsi 

Nario nariai; 
b) užtikrinti, kad Nario valdymo organai, kurie priima sprendimus, būtų renkami ne rečiau kaip kas 

4 (ketverius) metus; 
c) bent kartą per metus sušaukti Nario aukščiausiąjį sprendimų priėmimo organą; 
d) dalyvauti LFF organizuojamose varžybose (jei taikoma) ir kitoje sporto veikloje; 
e) mokėti narystės mokesčius; 
f) įrašyti į Nario įstatus (nuostatus ar kitą steigimo dokumentą) punktą, nurodantį, kad Narys laikosi IFAB 

patvirtintų Žaidimo taisyklių, taip pat FIFA patvirtintų Paplūdimo futbolo žaidimo taisyklių ir Salės 
futbolo žaidimo taisyklių bei užtikrinti, kad jų laikytųsi Nario nariai; 
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g) įrašyti į Nario įstatus (nuostatus ar kitą steigimo dokumentą) punktą, nurodantį, kad nacionaliniai 
ginčai, kylantys dėl LFF Įstatų, taisyklių, nurodymų ir sprendimų paskutiniąja instancija (t. y. išnaudojus 
visas vidines LFF priemones), gali būti perduodami tik CAS, kuris dėl ginčo priims galutinį sprendimą 
nesikreipiant į jokį bendrosios kompetencijos teismą, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktuose 
nenumatyta kitaip; 

h) įrašyti į Nario įstatus (nuostatus ar kitą steigimo dokumentą) punktą, nurodantį, kad tarptautiniai 
ginčai, kylantys dėl FIFA arba UEFA įstatų, taisyklių, nurodymų ir sprendimų, paskutiniąja instancija gali 
būti perduodami tik CAS, kaip nustatyta FIFA ir UEFA įstatuose;  

i) Nario veiklą, remiantis šių Įstatų 21 straipsniu, vykdyti nepriklausomai ir užtikrinti, kad jos vykdymui 
įtakos nedarytų jokios trečiosios šalys; 

j) užtikrinti, kad Nario valdymo organai būtų išrinkti arba paskirti pagal procedūrą, kuria užtikrinamas 
visiškas rinkimų ar paskyrimo proceso nepriklausomumas ir sąžiningumas; 

k) pranešti LFF apie visus numatomus Nario įstatų (t. y. nuostatų ar kitų steigimo dokumentų) pakeitimus 
likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki juos priimant atitinkamam Nario organui, taip pat pranešti 
apie visus Nario vidaus organizacinės struktūros pakeitimus (pvz., pateikti valdymo organų narių, 
turinčių teisę pasirašyti ir sudaryti sandorius su trečiosiomis šalimis, sąrašą); patvirtinus siūlomus 
pakeitimus arba atlikus vidaus organizacinės struktūros pakeitimus, Narys turi informuoti LFF ir per 14 
kalendorinių dienų pateikti susijusius dokumentus (pvz., protokolus); 

l) neturėti jokių sportinių santykių su subjektais, kurie nėra pripažinti, arba su Nariais, kurių narystė buvo 
laikinai sustabdyta ar panaikinta; 

m) vadovautis lojalumo, sąžiningumo ir sportinio elgesio principais, propaguojant garbingą žaidimą, bei 
įtvirtinti šiuos principus Nario įstatuose (nuostatuose ar kituose steigimo dokumentuose), taip pat 
užtikrinti, kad šiais principais vadovautųsi ir juos savo įstatuose (nuostatuose ar kituose steigimo 
dokumentuose) įtvirtintų ir Nario nariai; 

n) per visą savo narystę laikytis privalomų šių Įstatų 13 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų; 
o) tvarkyti reguliariai atnaujinamą narių registrą; atlikus atnaujinimą, atitinkamas Narys per 

5 kalendorines dienas informuoja LFF; 
p) patvirtinti Nario įstatus (nuostatus ar kitą steigimo dokumentą), kurie atitinka šių Įstatų reikalavimus; 

ir 
q) tinkamai laikytis visų kitų pareigų, kylančių iš FIFA, UEFA įstatų ir šių Įstatų ar kitų nuostatų. 

 
2. Nariui pažeidus aukščiau nurodytas pareigas, jam gali būti taikomos šiuose Įstatuose nurodytos sankcijos. 

 
3. Padarius šio straipsnio 1 dalies i punkte nurodytą pažeidimą, sankcijos gali būti taikomos net ir tuo atveju, 

jei trečiosios šalies įtaka padaryta ne dėl Nario kaltės. Kiekvienas Narys yra atsakingas LFF už bet kuriuos ir 
visus savo valdymo organų narių veiksmus, padarytus dėl jų didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo. 

 
 

17 straipsnis Narystės sustabdymas 

 
1. Nario narystę sustabdyti gali Konferencija. Iki balsavimo Konferencijoje, Vykdomasis komitetas gali laikinai 

sustabdyti Nario, kuris šiurkščiai ir (arba) pakartotinai pažeidžia Nario pareigas, ir šis sustabdymas įsigalioja 
iš karto po Vykdomojo komiteto sprendimo. Vykdomasis komitetas narystę laikinai gali sustabdyti iki kitos 
Konferencijos, išskyrus tuos atvejus, kai Vykdomasis komitetas numatė kitaip. 

 
2. Sprendimas dėl narystės sustabdymo priimamas Konferencijoje balsavusių delegatų balsų dauguma 

(daugiau kaip 50 proc.). Narystę sustabdžius Konferencijoje arba ją laikinai sustabdžius Vykdomajam 
komitetui, sprendimas patvirtinamas kitoje Konferencijoje. Jeigu narystės sustabdymas nėra patvirtintas, 
Nario narystė automatiškai iš karto atsinaujina. 

 

3. Narys, kurio narystė sustabdyta, negali naudotis jokiomis Nario teisėmis. Kiti Nariai negali palaikyti sportinių 
santykių su Nariu, kurio narystė laikinai sustabdyta. Drausmės komitetas gali skirti papildomas sankcijas. 

 
4. Laikinai narystė sustabdoma tų Narių, kurie LFF sportinėje veikloje nedalyvauja daugiau kaip 2 (dvejus) 

metus iš eilės.  
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18 straipsnis Pašalinimas iš Narių 

 
1. Konferencija gali pašalinti Narį iš LFF šiais atvejais: 

 
a) jis šiurkščiai ir/ar pakartotinai pažeidžia FIFA, UEFA įstatus ir/ar LFF Įstatus, taisykles, nurodymus ar 

sprendimus, įskaitant LFF Etikos kodekso pažeidimus; 
b) jis nevykdo bet kurio šiuose Įstatuose nustatyto narystės reikalavimo; 
c) jis nevykdo savo finansinių įsipareigojimų LFF ilgiau nei 3 mėnesius; 
d) jis kompromituoja futbolo sportą ir/ar LFF reputaciją;  
e) jis pasitraukia iš oficialių varžybų;  
f) jis pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus asociacijų veiklos principus. 

 
2. Sprendimas dėl pašalinimo iš narių priimamas dviejų trečiųjų Konferencijoje balsavusių delegatų balsų 

dauguma. 
 
 

19 straipsnis Išstojimas 

 
Narys gali išstoti iš LFF tik pasibaigus futbolo sezonui Lietuvos Respublikoje. Pareiškimas apie išstojimą iš 
LFF pateikiamas Generaliniam Sekretoriui.  

 
 

20 straipsnis Veiklos nutraukimas 

 
1. Jei Narys nutraukia veiklą savanoriškai arba dėl teisinių priežasčių, jo narystė LFF pasibaigia iš karto nuo to 

momento, kai jis netenka juridinio asmens statuso. 

 

2. Apie pradėtą veiklos nutraukimo procedūrą Nario valdymo organas nedelsdamas informuoja LFF Generalinį 
sekretorių. 

 
 

21 straipsnis Nepriklausomi Nariai ir jų organai 

 
1. Kiekvienas Narys savo veiklą vykdo nepriklausomai ir be nederamos trečiųjų šalių įtakos. 

 
2. Nario organai gali būti renkami arba skiriami. Narių įstatuose (t. y. nuostatuose ar kituose steigimo 

dokumentuose) turi būti numatyta demokratinė procedūra, užtikrinanti visišką rinkimų arba paskyrimo 
proceso nepriklausomumą ir sąžiningumą. 

 
3. Narių organai, kurie nebuvo išrinkti arba paskirti laikantis šio straipsnio 2 dalies nuostatų, nėra net ir laikinai 

pripažįstami LFF. 
 

4. LFF nepripažįsta sprendimų, kuriuos priima Nario organai, kurie nebuvo išrinkti arba paskirti laikantis šio 
straipsnio 2 dalies nuostatų. 

 
 
 
 

22 straipsnis Klubų, Lygų, Regioninių Asociacijų ir kitų klubų grupių statusas 
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1. Klubai, Lygos, Regioninės asociacijos ir kitos su LFF susijusios klubų grupės turi būti pripažintos ir pavaldžios 
LFF. LFF teritorijoje gali būti organizuojamos ir vykti  tik šių Įstatų 72 straipsnyje nurodytos oficialios 
varžybos.  

 
2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų įgaliojimų apimtis, teisės ir pareigos apibrėžiamos šiuose Įstatuose. 

Jų įstatai ir nuostatai turi atitikti šių Įstatų ir taisyklių reikalavimus bei įpareigojimus. Pagrindinė atsakomybė 
už klausimų, susijusių su teisėjavimu, kova su dopingu, žaidėjų registracija, klubų licencijavimu, drausminių 
priemonių taikymu, įskaitant už etikos nusižengimus, taip pat su varžybų sąžiningumo apsauga susijusiomis 
priemonėmis, įskaitant kovą su susitarimais dėl rungtynių rezultatų, tenka LFF. 

 

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti subjektai visus sprendimus savo narystės klausimais priima nepriklausomai. 
Ši pareiga taikoma nepaisant jų organizacinės struktūros.  

 

4. Bet kuriuo atveju, joks fizinis ar juridinis asmuo (įskaitant kontroliuojančiąsias ir pavaldžiąsias įmones) negali 
turėti jokios daugiau nei vieno klubo ar klubų grupės kontrolės (pvz., turėti kontrolinio akcijų paketo, 
daugumos balsavimo teisių, daugumos vietų valdyboje ar kokios nors kitos ekonominės priklausomybės ar 
kontrolės formos), jeigu gali kilti pavojus rungtynių ar varžybų sąžiningumui. 
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III. GARBĖS PREZIDENTAS IR GARBĖS NARYS 

23 straipsnis Garbės prezidentas ir Garbės narys 

  
1. Konferencija gali suteikti Garbės prezidento ir/ar Garbės nario vardą bet kokiam asmeniui už nuopelnus 

futbolui. 

 

2. Kandidatus gauti Garbės prezidento ir/ar Garbės nario vardą teikia Vykdomasis komitetas. 

 

3. Garbės prezidentas ir/ar Garbės narys turi teisę dalyvauti Konferencijoje. Jie gali pasisakyti, tačiau neturi 
balsavimo teisės. 

 



15 

IV. ORGANIZACIJA 

24 straipsnis Organai 

 
1. Konferencija yra aukščiausias LFF organas. 

 
2. Kiti valdymo organai: 

 
a) Vykdomasis komitetas (kolegialus valdymo organas); 
b) Prezidentas; 
c) Generalinis sekretorius (vienasmenis valdymo organas); 
d) Viceprezidentai; 
e) Nepriklausomi komitetai; 
f) Kiti organai. 

 
3. Prezidentas yra kolegialaus valdymo organo - Vykdomojo komiteto narys su jam asmeniškai priskirtomis 

funkcijomis. 
 

4. Generalinis sekretorius yra vykdomasis, veiklos valdymo ir administracinis organas. Generalinis 
sekretoriatas yra LFF vykdomąją, veiklos valdymo ir administracinę funkcijas užtikrinantis ir aptarnaujantis 
organas. 

 
5. Nuolatiniai ir laikinieji komitetai konsultuoja ir padeda Vykdomajam komitetui ir Generaliniam sekretoriui 

atlikti jų funkcijas. 
 

6. Klubų licencijavimo organai atsako už LFF klubų licencijavimo sistemą. 
 

7. Nepriklausomi komitetai savo funkcijas vykdo pagal šiuos Įstatus ir taikomus teisės aktus. Nepriklausomi 
komitetai yra revizorius, Rinkimų komitetas ir teisiniai organai. 

 
8. Teisiniai organai yra Drausmės komitetas, Etikos komitetas ir Apeliacinis komitetas. 

 
9. Organus, laikantis šiuose Įstatuose įtvirtintų principų ir nustatytos tvarkos, be jokio nederamo išorės 

poveikio, renka arba skiria pati LFF. 
 

10. Iškilus interesų konflikto rizikai ar galimybei, bet kuris organo narys privalo nusišalinti nuo svarstymų ir 
sprendimų priėmimo. Visų pirma, bet neapsiribojant, organų nariai visais atvejais turi būti susipažinę su LFF 
Etikos kodekso ir FIFA Etikos kodekso atitinkamomis nuostatomis dėl interesų konflikto, jų laikytis ir 
prireikus koreguoti savo elgesį (pvz., susilaikyti nuo pareigų vykdymo, pranešti pirmininkui apie galimus 
interesų konfliktus ir kt.). 

 
 

25 straipsnis Organo nario atleidimas 

 
1. Organo narį atleisti gali Konferencija arba Vykdomasis komitetas pagal priskirtas kompetencijos sritis. 

Vykdomojo komiteto patvirtintas laikinas atleidimas, jeigu Vykdomasis komitetas jo nepanaikina, 
patvirtinamas artimiausioje Konferencijoje. Jeigu kita Konferencija yra rinkiminio pobūdžio, atleistam nariui 
kandidatu rinkimuose būti leidžiama (jeigu atitinkamas narys tenkina tinkamumo kriterijus) sąlyginai, 
atsižvelgiant į galutinį Konferencijos sprendimą dėl atleidimo, kuris priimamas iki rinkimų. 

 

2. Pasiūlymas dėl atleidimo turi būti motyvuotas ir Vykdomojo komiteto nariams ir (arba) LFF nariams 
išsiunčiamas kartu su atitinkama darbotvarke. 

 

3. Organo narys, kurį siūloma atleisti, turi teisę pateikti savo argumentus dėl jo atleidimo Vykdomajame 
komitete ir (arba) Konferencijoje. 
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4. Dėl pasiūlymo atleisti narį sprendžiama Vykdomojo komiteto ir (arba) Konferencijos slaptu balsavimu. 
Sprendimui atleisti organo narį, išskyrus Prezidentą, priimti būtina dviejų trečdalių balsų dauguma.  

 
5. Atleistas (laikinai arba nelaikinai) narys savo teisių netenka nedelsiant po sprendimo priėmimo. 
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A. KONFERENCIJA 

26 straipsnis Sąvoka ir sudėtis 

 
1. Konferencija yra reguliarus narių susirinkimas. Tai – aukščiausiasis sprendimus priimantis LFF organas. Teisę 

priimti sprendimus turi tik tinkamai sušaukta Konferencija. Konferencija gali būti rengiama dalyvaujant tik 
fiziškai arba tik elektroninėmis ryšio priemonėmis. Sprendimą dėl Konferencijos organizavimo būdo priima 
Vykdomasis komitetas. 

 

2. Konferencijos sudėtis turi atitikti atstovaujamosios demokratijos principus, joje turi būti atsižvelgiama į lyčių 
lygybės futbole svarbą, moterų futbolo interesus ir suinteresuotųjų šalių atstovavimą futbole. 

 

3. Konferencija gali būti eilinė ir neeilinė. 
 

4. Konferencijai pirmininkauja Prezidentas, laikydamasis šių Įstatų, Konferencijos darbo reglamento bei 
taikomų teisės aktų. 

 

5. Vykdomasis komitetas gali paskirti stebėtojus, kurie Konferencijoje dalyvauja be teisės dalyvauti 
svarstymuose ar balsuoti. 

 
 

27 straipsnis Delegatai ir balsai 
 

1. Konferenciją sudaro Nariai: 
 

a) aštuonias aukščiausias vietas užėmę A lygos klubai ir šešias aukščiausias vietas I-os lygos čempionate 
užėmę klubai pagal narystę turinčių klubų sąrašą, kurį kiekvienais metais Vykdomasis komitetas 
sudaro, atsižvelgdamas į kiekvieno futbolo sezono pabaigoje taikomą perkėlimo į aukštesnę arba 
žemesnę lygą sistemą ir dvigubo atstovavimo draudimo principą (t. y. tarp šešių geriausių I-os lygos 
čempionate dalyvaujančių klubų esančio klubo B komanda negali būti įtraukta į šį sąrašą, jeigu šio 
klubo A komanda yra tarp aštuonių geriausių A lygos klubų; vietoj jo į sąrašą įtraukiamas sekančią 
aukščiausią vietą I-os lygos čempionate užėmęs klubas, neturintis A komandos tarp aštuonias 
aukščiausias vietas užėmusių A lygos klubų); 

b) Regioninės asociacijos, išvardytos 12 straipsnio 2 dalies b punkte; 
c) futbolu suinteresuoti subjektai, išvardyti 12 straipsnio 2 dalies c punkte. 

 
2. Narį atstovauja du delegatai, kurie yra Nario valdymo organų nariai ir kuriuos paskyrė arba išrinko 

atitinkamas to Nario organas, tinkamai atsižvelgdamas į moterų atstovavimą Konferencijoje; paprašius, jie 
turi pateikti tai patvirtinančius įrodymus. Delegatas gali atstovauti tik vieną Narį. Delegatų vardus ir 
pavardes LFF Generaliniam sekretoriui būtina pranešti likus ne mažiau kaip 15 kalendorinių dienų iki 
Konferencijos dienos. Išimtinėmis aplinkybėmis Narys savo delegato (-ų) vardą (-us) ir pavardę (-es) gali 
pakeisti ir po šio termino. 

 
3. Kiekvienas Narys turi vienodas balsavimo teises (t. y., du balsus) ir kiekvienas Nario delegatas Konferencijoje 

turi vieną balsą. Balsuoti gali tik dalyvaujantys delegatai. Dalyvavimas elektroninių ryšių priemonėmis 
laikomas tinkamu dalyvavimu, tik kai Konferencija organizuojama elektroninėmis ryšio priemonėmis. Balsai, 
gauti balsuojant pagal įgaliojimą arba el. laišku, negalioja. Kai Konferencija rengiama elektroninėmis ryšio 
priemonėmis, leidžiama balsuoti internetu. 

 
4. Klubas, kuris yra tarp aštuonių aukščiausias vietas užėmusių A lygos klubų (A komanda) ir šešias aukščiausias 

vietas I-os lygos čempionate užėmusių klubų (B komanda) gali būti atstovaujamas tik dviejų delegatų. 
 

5. Vykdomojo komiteto nariai, Generalinis sekretorius, Prezidentas ir nepriklausoma moteris Konferencijoje 
dalyvauja be balsavimo teisės. Vykdomojo komiteto nariai, Generalinis sekretorius ir kiti LFF darbuotojai 
savo kadencijos metu negali būti delegatais Konferencijoje. 
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28 straipsnis Kompetencijos sritys 

 
  Konferencija turi šias teises: 
 

a) priimti ir keisti šiuos Įstatus, LFF konferencijos darbo reglamentą ir Rinkimų kodeksą; 
b) skirti tris delegatus Konferencijos protokolo patikrinimui ir patvirtinimui; 
c) rinkti Prezidentą ir kitus Vykdomojo komiteto narius, taip pat tvirtinti tris Prezidento teikimu 

Vykdomojo komiteto iš savo narių tarpo paskirtus viceprezidentus; 
d) Vykdomojo komiteto siūlymu rinkti nepriklausomų komitetų (t. y. revizorių, Rinkimų komiteto ir 

teisinių organų) pirmininkus, pirmininkų pavaduotojus ir narius; 
e) paskirti asmenis, kurie skaičiuotų balsus ir padėtų Rinkimų komitetui išdalinti rinkimams išduotus 

balsavimo biuletenius; 
f) tvirtinti LFF biudžeto vykdymą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį; 
g) priimti sprendimą dėl LFF metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir rinkti auditorių ar audito įmonę 
h) tvirtinti kitus finansinius dokumentus (jeigu reikia); 
i) Vykdomojo komiteto teikimu tvirtinti LFF strateginį veiklos planą, kuriame numatyti LFF tikslai ir 

planuojami rezultatai per artimiausių 4 metų laikotarpį, suderinti su aukšto sportinio meistriškumo 
programomis;.  

j) Vykdomojo komiteto teikimu skirti nepriklausomus ir išorės auditorius; 
k) Vykdomojo komiteto teikimu nustatyti Narių metinio mokesčio dydį ir jo mokėjimo tvarką; 
l) Vykdomojo komiteto teikimu suteikti Garbės prezidento ar Garbės nario vardą; 
m) priimti Narius, laikinai sustabdyti Narystę arba pašalinti iš Narių; 
n) atleisti LFF organo narį iš pareigų; 
o) pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti LFF ir priimti sprendimą dėl jos finansinio turto panaudojimo; 
p) šių Įstatų nustatyta tvarka priimti sprendimus Nario prašymu arba bet kuriuos Konferencijai patikėtus 

sprendimus; 
q) priimti sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu; 
r) spręsti ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose Įstatuose Konferencijos kompetencijai 

priskirtus klausimus, jei pagal įstatymus tai nepriskirta kitų LFF organų kompetencijai ir jei pagal esmę 
tai nėra kitų organų funkcija. 

 
 

29 straipsnis Kvorumas 

 
1. Kvorumas yra, jeigu pradedant Konferenciją dalyvauja dauguma (daugiau kaip 50 proc.) delegatų, 

atstovaujančių balsavimo teisę turintiems Nariams. 
 

2. Jeigu kvorumo nėra, per 15 kalendorinių dienų rengiama pakartotinė tokios pačios darbotvarkės 
Konferencija. Apie pakartotinės Konferencijos laiką ir vietą Narius informuoja Vykdomasis komitetas. 

 
3. Pakartotinei Konferencijai kvorumas nebūtinas, išskyrus tais atvejais, kai pagal darbotvarkę siūloma keisti 

šiuos Įstatus, rinkti Prezidentą arba likusius Vykdomojo komiteto narius, rinkti nepriklausomų komitetų 
pirmininkus, jų pavaduotojus arba narius, atleisti organo narį, sustabdyti narystę ar pašalinti Narį arba 
likviduoti LFF. 

 
4. Paskelbus, kad Konferencija sušaukta ir jos sudėtis atitinka šiuos Įstatus, išėję delegatai įtakos kvorumui 

neturi.  
 
 
 
 
 

30 straipsnis Sprendimai 
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1. Sprendimas, dėl kurio būtina balsuoti, priimamas balsuojant rankų pakėlimu arba balsus skaičiuojant 
elektroninėmis ryšio priemonėmis, jei Konferencijoje nenusprendžiama kitaip. Jeigu balsuojant rankų 
pakėlimu už pasiūlymą nesurenkama aiški balsų dauguma arba jei to prašo ne mažiau kaip trečdalis 
dalyvaujančių ir balsavimo teisę turinčių Narių delegatų, vykdomas vardinis balsavimas abėcėlės tvarka. 

 

2. Jei šiuose Įstatuose ar Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme nenumatyta kitaip, sprendimas laikomas 
priimtu, kai už jį gauta daugiau kaip 50 proc. balsavimo metu dalyvaujančių delegatų balsų. Skaičiuojant 
balsus, asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais 
asmenimis, taip pat nėra skaičiuojami tušti balsavimo biuleteniai, negaliojantys balsai ir/ar elektroniniai 
balsai, kuriais buvo kaip nors manipuliuojama.  

 
 

31 straipsnis Rinkimai 

 
1. Rinkimai vykdomi slaptu balsavimu. Jei kandidatų skaičius yra lygus laisvų vietų skaičiui, Konferencijoje gali 

būti priimtas kitoks sprendimas. 
 

2. Rinkimai vykdomi laikantis LFF Rinkimų kodekso, o juos prižiūri Rinkimų komitetas. 
 

3. Vykdomojo komiteto narių rinkimai vykdomi pagal pareigas (chronologine tvarka ir pagal pareigų 
kategorijas): 

 
a) Prezidento rinkimai; 
b) Nepriklausomos moters rinkimai; 
c) kandidatų, atstovaujančių Regioninių asociacijų interesams, rinkimai; 
d) kandidatų, atstovaujančių A lygos, A lygoje dalyvaujančių klubų ir I-os lygos čempionate dalyvaujančių 

klubų interesams, rinkimai; ir 
e) kandidatų, atstovaujančių Lietuvos moterų futbolo asociacijos, Lietuvos salės ir paplūdimio futbolo 

asociacijos bei Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacijos interesams, rinkimai. 
 

4. Vykdomojo komiteto narių rinkimuose kiekvieną kandidatą turi pasiūlyti ne mažiau kaip trys Nariai. 
Kiekvienas Narys remia tik po vieną kandidatą į kiekvienos kategorijos pareigas. Jeigu Narys remia daugiau 
nei vieną kandidatą, nei vienam iš kandidatų į šios kategorijos pareigas palaikymas nėra skaičiuojamas. 

 
5. Pirmajame Prezidento rinkimų ture būtina balsavusiųjų balsų dauguma (daugiau kaip 50 proc.). Jei į 

Prezidento pareigas pretenduoja daugiau nei du kandidatai, po kiekvieno turo mažiausiai balsų surinkęs 
kandidatas pašalinamas tol, kol lieka tik du kandidatai; tokiu atveju išrenkamas daugiausiai galiojančių balsų 
surinkęs kandidatas. 

 
6. Renkant likusius Vykdomojo komiteto narius (t. y. nepriklausomą moterį, kandidatus, atstovaujančius 

Regioninių asociacijų interesams, kandidatus, atstovaujančius A lygos, A lygoje dalyvaujančių klubų ir I-os 
lygos čempionate dalyvaujančių klubų interesams ir kandidatus, atstovaujančius Lietuvos moterų futbolo 
asociacijos, Lietuvos salės ir paplūdimio futbolo asociacijos bei Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacijos 
interesams), kandidatai į sąrašą įtraukiami pagal pareigų kategorijas abėcėlės tvarka. Kiekvienas Narys gali 
balsuoti už tiek kandidatų, kiek konkrečiame ture yra laisvų pareigų. Kandidatas išrenkamas per pirmąjį turą, 
jei už jį balsuoja dauguma balsavusiųjų balsų (t. y. daugiau kaip 50 proc.). Jei laisvoms pareigybėms užimti 
nėra pakankamai kandidatų, kurie gavo absoliučią balsų daugumą, rengiamas antrasis turas, kuriame 
kandidatui į likusias pareigas išrinkti pakanka paprastosios daugumos (t. y. didžiausio balsų skaičiaus).  
Balsams pasiskirsčius po lygiai, rengiamas trečiasis turas, kuriame pakanka paprastosios daugumos. Jei ir 
toliau balsai pasiskirsto po lygiai, rinkimų baigtis nustatoma burtų keliu, kurį vykdo Generalinis sekretorius, 
o stebi Rinkimų komitetas. 

 
7. Renkant nepriklausomų komitetų (t. y. revizorių, Rinkimų komiteto ir teisinių organų) pirmininkus, 

pirmininkų pavaduotojus ir narius, išrenkamas (-i) kandidatas (-ai), į laisvą (-as) vietą (-as) gavęs (-ę) 
daugiausia balsų. Šie rinkimai gali būti vykdomi en bloc. 
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8. Renkant Prezidentą, likusius Vykdomojo komiteto narius ir nepriklausomų komitetų (t. y. revizorių, Rinkimų 
komiteto ir teisinių organų) pirmininkus, pirmininkų pavaduotojus ir narius, kandidatas (-ai) turi atitikti šiuos 
reikalavimus: 

 
a) būti Lietuvos Respublikos piliečiu; 
b) būti pilnamečiu; 
c) dalyvauti futbolo veikloje; 
d) nebūti pripažintu kaltu dėl nusikalstamos veikos; 
e) nebūti baustu arba jam nėra pritaikyta administracinio poveikio priemonė už neteisėtą vertimąsi 

komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla, komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos, viešųjų pirkimų 
tvarkos, ataskaitų, deklaracijų ar kitų mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingų 
dokumentų ir duomenų pateikimo tvarkos, apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo arba mokesčių ar 
kitų įmokų apskaičiavimo, mokėjimo tvarkos, buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų 
pažeidimą arba nuo administracinės nuobaudos  ar administracinio poveikio priemonės skyrimo yra 
praėję daugiau nei vieneri metai; ir 

f) jam nėra pritaikytos sankcijos už manipuliavimą sporto varžybomis arba antidopingo organizacijos 
sankcijos už antidopingo taisyklių pažeidimą arba jų galiojimo terminas yra pasibaigęs. 

 
9. Kandidatūros į Vykdomojo komiteto nario pareigas Generaliniam sekretoriui siunčiamos likus ne mažiau 

kaip 25 kalendorinėms dienoms iki atitinkamos rinkimų Konferencijos. Oficialus kandidatų sąrašas LFF 
nariams turi būti pateiktas likus ne mažiau kaip 7 kalendorinėms dienoms iki Konferencijos, kurioje 
renkamas Vykdomasis komitetas. Šios dalies nuostatos taip pat taikomos, kai rinkimai vyksta neeilinės 
Konferencijos metu. 

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

Generaliniam sekretoriui atsiunčiamos per Vykdomojo komiteto nustatytus terminus, bet ne vėliau kaip 
likus 25 kalendorinėms dienoms iki atitinkamos rinkimų Konferencijos. Oficialus kandidatų sąrašas LFF 
nariams turi būti pateiktas likus ne mažiau kaip 7 kalendorinėms dienoms iki Konferencijos, kurioje renkami 
atitinkami nariai. 

 
 

32 straipsnis Eilinė Konferencija 

 
1. Eilinė konferencija rengiama kiekvienais metais, bet ne vėliau kaip iki atitinkamų metų balandžio 30 d. 

 
2. Konferencijos vietą ir datą nustato Vykdomasis komitetas. Nariams pranešama raštu (laišku, elektroniniu 

paštu arba paskelbiant LFF interneto svetainėje) ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų. 
 

3. Visi Narių siūlymai Konferencijai turi būti siunčiami Generaliniam sekretoriui raštu arba elektronine forma 
su trumpu paaiškinimu likus ne mažiau kaip 20 kalendorinių dienų iki Konferencijos dienos. 

 

4. Oficialus kvietimas pateikiamas raštu likus ne mažiau kaip 7 kalendorinėms dienom iki Konferencijos dienos. 
Kvietime pateikiama darbotvarkė, veiklos ataskaita, finansinės ataskaitos, nepriklausomų ir išorės auditorių 
ataskaita ir kiti susiję dokumentai, įskaitant oficialų kandidatų sąrašą (jei taikoma). 

 
 

33 straipsnis Eilinės Konferencijos darbotvarkė 

 
1. Darbotvarkę sudaro Generalinis sekretorius, atsižvelgdamas į Vykdomojo komiteto ir Narių pateiktus 

pasiūlymus. 
 

2. Į Konferencijos darbotvarkę privalo būti įtraukti tokie punktai (chronologine tvarka): 
 

a) pareiškimas, kad Konferencija sušaukta ir vykdoma, vadovaujantis šiais Įstatais; 
b) darbotvarkės patvirtinimas; 
c) Prezidento kreipimasis; 
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d) delegatų, tikrinsiančių protokolą, paskyrimas; 
e) balsų tikrintojų paskyrimas; 
f) narystės sustabdymas arba Narių pašalinimas (jei reikia); 
g) ankstesnės Konferencijos protokolo patvirtinimas; 
h) LFF strateginio veiklos plano patvirtinimas Vykdomojo komiteto teikimu (jei taikoma); 
i) LFF veiklos ataskaita (aprašant veiklą nuo paskutinės Konferencijos); 
j) konsoliduoto ir patikslinto biudžeto, pelno (nuostolio) ataskaitos ir nepriklausomo bei išorės 

auditoriaus ataskaitos pristatymas;  
k) nepriklausomų auditorių finansinių ataskaitų pristatymas; 
l) LFF biudžeto vykdymo ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas; kitų finansinių dokumentų 

tvirtinimas (jeigu reikia); 
m) balsavimas dėl pasiūlymų pakeisti šiuos Įstatus, Konferencijos darbo reglamentą ir LFF rinkimų 

kodeksą (jei taikoma); 
n) Vykdomojo komiteto arba Narių pateiktų pasiūlymų svarstymas šių Įstatų 32 straipsnio 3 dalyje 

nustatyta tvarka; 
o) nepriklausomo išorės ir auditorių paskyrimas (jei taikoma) Vykdomojo komiteto teikimu; 
p) LFF organo nario atleidimas iš pareigų (jei taikoma); 
q) Prezidento ir likusių Vykdomojo komiteto narių rinkimas ir trijų Prezidento teikimu Vykdomojo 

komiteto iš jo narių tarpo paskirtų viceprezidentų tvirtinimas (jei taikoma); 
r) nepriklausomų komitetų (t. y. revizoriaus, Rinkimų komiteto ir teisinių organų (jei taikoma)) narių 

rinkimas Vykdomojo komiteto teikimu; 
s) Garbės prezidento ar Garbės nario vardo suteikimas Vykdomojo komiteto teikimu (jei taikoma);  
t) narių priėmimas (jei taikoma); ir 
u) bet kokie kiti klausimai, kurie nepatenka į aukščiau nurodytuosius, tačiau pagal savo esmę yra priskirti 

Konferencijos kompetencijai. 
 

3. Konferencija nepriima sprendimų jokiais darbotvarkėje nenumatytais klausimais. 
 

4. Eilinės Konferencijos darbotvarkė gali būti pakeista, jeigu už tokį pasiūlymą gauta daugiau kaip 50 proc. 
Konferencijoje dalyvaujančių ir balsavimo teisę turinčių Narius atstovaujančių delegatų balsų. 

 
 

34 straipsnis Neeilinė Konferencija 

 
1. Vykdomasis komitetas gali sušaukti neeilinę Konferenciją bet kuriuo metu. 

 
2. Vykdomasis komitetas privalo sušaukti neeilinę Konferenciją, jeigu to raštu pageidauja daugiau kaip 50 proc. 

Narių. Prašyme turi būti nurodyti klausimai, kurie turi būti įtraukti į darbotvarkę. Neeilinė Konferencija turi 
būti sušaukta ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų po prašymo gavimo. Jeigu neeilinė Konferencija 
nesušaukta, jos reikalavę Nariai gali sušaukti Konferenciją patys. Tokiu atveju, jie visus Narius ir Vykdomąjį 
komitetą turi informuoti apie neeilinės Konferencijos datą ir vietą, taip pat apie į darbotvarkę įtrauktinus 
klausimus kaip nurodyta šio straipsnio 3 dalyje. 

 
3. Nariai apie vietą, datą ir darbotvarkę informuojami likus ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų iki neeilinės 

Konferencijos dienos. Kvietime pateikiama darbotvarkė ir kiti atitinkami dokumentai. 

 
4. Kai neeilinė Konferencija šaukiama Vykdomojo komiteto iniciatyva, Vykdomasis komitetas privalo sudaryti 

darbotvarkę. Kai neeilinė Konferencija šaukiama Narių reikalavimu, darbotvarkėje turi atsispindėti Narių 
iškelti klausimai. 

 
5. Neeilinės Konferencijos darbotvarkė negali būti keičiama. 

 
 

35 straipsnis LFF Įstatų, Konferencijos darbo reglamento ir Rinkimų kodekso keitimas 

 
1. Konferencija yra atsakinga už LFF Įstatų, Konferencijos darbo reglamento ir Rinkimų kodekso keitimą. 



22 

 
2. Bet kokie LFF Įstatų, Konferencijos darbo reglamento ir Rinkimų kodekso keitimo siūlymai Nario arba 

Vykdomojo komiteto arba Prezidento  turi būti raštu su trumpu paaiškinimu pateikti Generaliniam 
sekretoriui. Nario pateiktas pasiūlymas yra galiojantis, jei jam raštu arba elektronine forma pritarė ne 
mažiau kaip trys kiti Nariai. 

 
3. Pasiūlymas dėl Įstatų pakeitimo priimamas tik tuo atveju, jei už jį gauta ne mažiau kaip du trečdaliai 

dalyvaujančių ir balsavimo teisę turinčių Narius atstovaujančių delegatų balsų. 
 

4. Pakeitimui pritarus, visą pakeistų Įstatų tekstą pasirašo Prezidentas arba Konferencijos įgaliotas asmuo, ir 
jis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruojamas Juridinių asmenų registre. 

 
 

36 straipsnis Protokolai 

 
1. Už Konferencijos protokolo surašymą atsakingas Generalinis sekretorius. Protokolą patikrina Konferencijos 

paskirti delegatai ir jis galutinai patvirtinamas kitoje Konferencijoje. 
 

2. Generalinis Sekretorius paskiria asmenį, atsakingą už Konferencijos protokolo surašymą. 
 

3. Paskirti tikrinti protokolą delegatai užtikrina, kad pagal delegatų pareikalavimą protokolas būtų išsiųstas 
Nariams per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 

 
 

37 straipsnis Sprendimų įsigaliojimo datos 

 
  Konferencijose priimami sprendimai įsigalioja iš karto po Konferencijos pabaigos, jeigu šiuose Įstatuose arba 

Konferencijoje nenustatoma kita sprendimo įsigaliojimo data. 
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B. VYKDOMASIS KOMITETAS 

38 straipsnis Sudėtis 

 
1. Vykdomasis komitetas yra kolegialus valdymo organas ir jį sudaro 16 (šešiolika) narių, iš kurių bent vienas 

yra moteris: 
 

a) Prezidentas; 
b) nepriklausoma moteris; 
c) aštuoni nariai, atstovaujantys Regioninių asociacijų interesams; 
d) trys nariai, atstovaujantys A lygos, A lygoje dalyvaujančių klubų ir I-os lygos čempionate dalyvaujančių 

klubų interesams; ir 
e) trys nariai, atstovaujantys Lietuvos moterų futbolo asociacijos, Lietuvos salės ir paplūdimio futbolo 

asociacijos bei Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacijos interesams. 
 

2. Prezidento teikimu Vykdomasis komitetas iš savo narių tarpo paskiria 3 (tris) viceprezidentus. 
Viceprezidentus tvirtina Konferencija. 

 
3. Prezidentą ir likusius Vykdomojo komiteto narius renka Konferencija šių Įstatų 31 straipsnyje nustatyta 

tvarka. Prieš rinkimus arba perrinkimą atliekamas jų tinkamumo patikrinimas, kurį atlieka Rinkimų 
komitetas (žr. A priedą). 

 
4. Prezidento ir likusių Vykdomojo komiteto narių kadencija – ketveri metai. Jų kadencija prasideda iš karto 

pasibaigus juos išrinkusiai Konferencijai ir baigiasi pasibaigus Konferencijai, kurioje išrenkami atitinkami jų 
pareigas perimantys nariai. Vykdomojo komiteto nariai (įskaitant Prezidentą) negali eiti pareigų daugiau 
kaip dvi kadencijas iš eilės ir ne daugiau kaip tris kadencijas iš viso. Dalinė kadencija skaičiuojama kaip viena 
pilna kadencija.  

 
5. Visi Vykdomojo komiteto nariai turi atitikti šių Įstatų  31 straipsnyje nustatytus reikalavimus. 

 
6. Vykdomojo komiteto narys negali tuo pačiu metu būti nepriklausomo komiteto nariu ir negali būti 

paskirtas/išrinktas Nariui Konferencijoje atstovaujančiu delegatu. 
 

7. Atsilaisvinus kuriai nors Vykdomojo komiteto pareigybei arba ne daugiau kaip 50 proc. Vykdomojo komiteto 
pareigybių, Vykdomasis komitetas atitinkamą (-as) pareigybę (-es) užpildo iki kitos Konferencijos, kurioje į 
šią (-ias) pareigybę (-es) likusiai kadencijai bus išrinktas (-i) pakeičiantis (-ys) narys (-iai). Vykdomojo 
komiteto paskirtas (-i) pakeičiantis (-ys) narys (-iai) automatiškai laikomas kandidatu, jeigu atitinka šių Įstatų 
31 straipsnyje nustatytus reikalavimus. 

 
8. Jei atsilaisvina daugiau kaip 50 proc. Vykdomojo komiteto pareigybių, likę Vykdomojo komiteto nariai 

nedelsdami, bet ne vėliau kaip per šių Įstatų 34 straipsnio 2 dalyje nustatytą laikotarpį sušaukia neeilinę 
Konferenciją. Jeigu likusieji Vykdomojo komiteto nariai neeilinės Konferencijos nesušaukė per vieną (1) 
savaitę nuo nustatyto termino, tai padaro Generalinis sekretorius. Tuo metu kasdieniais LFF reikalais iki 
naujų rinkimų rūpinasi likusieji Vykdomojo komiteto nariai. 

 
9. Vykdomojo komiteto nario mirties atveju, Generaliniam sekretoriui pateikus atsistatydinimo laišką arba 

jeigu atitinkamas Vykdomojo komiteto narys nebegali nuolat vykdyti savo oficialių pareigų, tuomet 
Vykdomojo komiteto nario vieta laikoma laisva. Jeigu dėl bet kokių priežasčių Konferencijos išrinktas 
Vykdomojo Komiteto narys nustoja eiti Vykdomojo komiteto nario pareigas, sekančioje eilinėje arba 
neeilinėje Konferencijoje yra renkamas Vykdomojo Komiteto narys pareigas nustojusio eiti Vykdomojo 
Komiteto nario likusiam kadencijos laikui. 

 
 

39 straipsnis Posėdžiai 
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1. Vykdomasis komitetas renkasi bent kartą į ketvirtį. Vykdomojo komiteto posėdžiai gali būti rengiami tik 
dalyvaujant fiziškai arba tik elektroninėmis ryšio priemonėmis. Sprendimą dėl posėdžio organizavimo būdo 
priima iniciatorius. 

 

2. Vykdomojo Komiteto posėdžius sušaukia Prezidentas. Jeigu posėdžio reikalauja dauguma (daugiau kaip 50 
proc.) Vykdomojo komiteto, Prezidentas jį sušaukia ir jis surengiamas per 14 kalendorinių dienų nuo 
prašymo gavimo. Jeigu Prezidentas prašomo posėdžio nesušaukia iki pirmiau nurodyto termino, kiti 
Vykdomojo komiteto nariai jį sušaukia patys, tačiau darbotvarkę pagal tolesnę 3 dalį visiems Vykdomojo 
komiteto nariams turi išsiųsti ne vėliau kaip likus 3 kalendorinėms dienoms iki posėdžio. 

 
3. Prezidentas, padedamas Generalinio Sekretoriato, sudaro darbotvarkę, apie kurią Nariams turi būti 

pranešta likus ne mažiau kaip 3 kalendorinėms dienoms iki posėdžio. Kiekvienas Vykdomojo komiteto narys 
turi teisę pasiūlyti darbotvarkės punktus. Vykdomojo komiteto nariai privalo pateikti siūlomus į darbotvarkę 
punktus generaliniam sekretoriatui likus bent 7 kalendorinėms dienoms iki posėdžio. Pagal bendrą taisyklę 
galutinė darbotvarkė ir atitinkami dokumentai Tarybos nariams turi būti pateikti likus bent 3 kalendorinėms 
dienoms iki posėdžio. 

 

4. Generalinis sekretorius Vykdomojo komiteto posėdžiuose dalyvauja, atlikdamas konsultacinį vaidmenį ir 
neturėdamas balsavimo teisių. Jei Generalinis sekretorius negali dalyvauti posėdyje, Generalinis sekretorius 
gali paskirti atstovą, kuris posėdyje dalyvautų jo vardu. 

 

5. Vykdomojo komiteto posėdžiai negali būti vykdomi viešai. Tačiau Vykdomasis komitetas gali pakviesti 
dalyvauti trečiuosius asmenis. Šie tretieji asmenys neturi balsavimo teisės, bet turi teisę išreikšti savo 
nuomonę Vykdomajam komitetui leidus. 

 
6. Prezidentas gali sušaukti Vykdomąjį komitetą skubos tvarka, kai būtina nubalsuoti dėl klausimo(-ų) tarp 

dviejų Vykdomojo komiteto posėdžių. Tokiais atvejais 3 punkte nurodyti terminai dėl skubos gali būti 
sutrumpinti arba jų gali būti nesilaikoma. 

 
 

40 straipsnis Kompetencija 

 
1. Vykdomasis komitetas turi šias kompetencijas: 

 
a) priimti sprendimus visais klausimais, kurie pagal taikomus įstatymus arba šiuos Įstatus nėra 

Konferencijos ar kitų organų kompetencijoje; 
b) siūlyti Konferencijai LFF strateginį veiklos planą 4 metų laikotarpiui, suderintą su LFF aukšto 

meistriškumo sporto programomis; 
c) ruošti ir padedant generaliniam sekretoriatui šaukti eilines ir neeilines Konferencijas, tvirtinti 

Konferencijų darbotvarkes; 
d) Prezidento teikimu paskirti viceprezidentus; 
e) paskirti nuolatinių komitetų pirmininkus, pirmininkų pavaduotojus ir narius; 
f) prireikus bet kuriuo metu priimti sprendimą dėl laikinųjų komitetų sudarymo; 
g) tvirtinti ir išleisti nuolatinių ir laikinųjų komitetų veiklos nuostatus; 
h) Prezidento teikimu paskirti Generalinį sekretorių, tvirtinti jo darbo sutarties sąlygas, darbo nuostatus; 

Generalinį sekretorių Vykdomasis komitetas gali atleisti be išankstinio Prezidento pasiūlymo; tokiu 
atveju būtina dviejų trečdalių balsų dauguma; 

i) teikti Konferencijai nepriklausomo ir išorės auditorių kandidatūras; 
j) teikti Konferencijai nepriklausomų komitetų pirmininkų, pirmininkų pavaduotojų ir narių 

kandidatūras; 
k) tvirtinti ir priimti taisykles dėl LFF dalyvavimo (pvz., dalyvio mokesčių, komandų ir jų skaičiaus) ir 

organizuojamų varžybų (pvz., vietų arba datų); 
l) skirti rinktinių trenerius ir kitą techninį personalą; 
m) tvirtinti ir priimti LFF vidaus darbo tvarkos taisykles; 
n) užtikrinti, kad šie Įstatai būtų taikomi ir priimti jų taikymui būtinas priemones; 
o) parengti finansines ataskaitas ir tvirtinti LFF biudžetą, kurie bus teikiami Konferencijai; 
p) priimti sprendimus dėl LFF filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, taip pat atitinkamų 

nuostatų; 
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q) priimti sprendimus dėl LFF dalyvavimo kituose juridiniuose asmenyse; 
r) siūlyti nario mokesčio dydį; 
s) priimti sprendimus dėl sandorių dėl turto, kurio vertė didesnė nei 1/5 LFF turto vertės, perleidimo/ 

pardavimo, nuomos, įkeitimo, mainų sudarymo bei sandorio, kurio vertė didesnė nei 50,00 
(penkiasdešimt tūkstančių) eurų ar sandorių, kurių bendra vertė su vienu fiziniu ar juridiniu asmeniu 
per kalendorinius metus didesnė nei 100,00 (šimtas tūkstančių) eurų, sudarymo; 

t) priimti sprendimą dėl LFF buveinės vietos; 
u) atleisti organo narį, išskyrus nepriklausomų komitetų narius, arba laikinai iki kitos Konferencijos 

sustabdyti narystę LFF; 
v) pavesti jo kompetencijoje esančias užduotis kitiems organams, jeigu tai neprieštarauja teisės aktams 

ar šiems Įstatams;  
z) paskirti stebėtojus, kurie gali dalyvauti Konferencijoje be teisės dalyvauti svarstymuose arba balsuoti; 
aa) tvirtinti taisykles, nuostatus ir kitus dokumentus, kurių tvirtinimas nėra Konferencijos kompetencijos 

ribose; 
cc) tvirtinti varžybų nuostatus ir rinktinių pasirengimo programas; 
dd) teikti Konferencijai finansinę LFF bei jos filialų veiklos ataskaitą; 
ee) nustatyti ir tvirtinti futbolo sporto ginčų sprendimo tvarką; 
ff) sudaryti specialistų grupes, ruošiant klausimus, kurie yra Vykdomojo Komiteto kompetencijoje, tačiau 

reikalauja specialių žinių. 
 

2. Vykdomasis komitetas sprendžia ir kitus įstatymuose ir šiuose Įstatuose Vykdomojo komiteto kompetencijai 
priskirtus klausimus, jei pagal įstatymus tai nepriskirta kitų organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra 
kitų valdymo organų funkcijos. 
 

3. Vykdomajam komitetui pareikalavus, Generalinis Sekretorius privalo pagal savo kompetenciją pateikti 
Vykdomajam komitetui ataskaitas Vykdomojo komiteto nurodytais klausimais. Finansinės ataskaitos turi 
būti teikiamos Vykdomajam komitetui ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. 

 
4. Vykdomojo komiteto narys gali bet kada pateikti Vykdomajam komitetui pareiškimą dėl atsistatydinimo. 

Pareiškęs apie atsistatydinimą Vykdomojo komiteto narys savo įgaliojimų netenka nuo tokio pareiškimo 
momento.  
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41 straipsnis Sprendimai 

 
1. Vykdomasis komitetas nesvarsto jokių klausimų, jeigu Vykdomojo komiteto posėdyje nedalyvauja bent 50 

proc. balso teisę turinčių narių. Dalyvavimas  elektroninėmis ryšio priemonėmis laikomas tinkamu 
dalyvavimu, tik jei Vykdomojo komiteto posėdis organizuojamas elektroninėmis ryšio priemonėmis. 

 

2. Vykdomojo komiteto sprendimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma (daugiau kaip 50 proc.), jeigu 
šiuose Įstatuose nenustatyta kitaip. Vykdomojo komiteto nariai neturi teisės įgalioti kitą asmenį balsuoti už 
jį Vykdomajame komitete ar atiduoti savo balsą paštu. Kai Vykdomojo komiteto posėdis vyksta  
elektroninėmis ryšio priemonėmis, leidžiama balsuoti internetu. 

 

3. Vykdomojo komiteto narys privalo nusišalinti nuo svarstymo ir/ar sprendimo priėmimo, jeigu yra bet kokia 
interesų konflikto rizika arba galimybė. 

 

4. Vykdomojo komiteto posėdžiai protokoluojami. 
 

5. Vykdomojo komiteto sprendimai įsigalioja iškart, išskyrus tuos atvejus, kai Vykdomasis komitetas 
nusprendžia kitaip. 
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C. NEPAPRASTŲJŲ ATVEJŲ KOMITETAS 

42 straipsnis Nepaprastųjų atvejų komitetas 

 
1. Nepaprastųjų atvejų komitetas sprendžia visus klausimus Vykdomojo komiteto kompetencijos ribose, 

kylančius tarp dviejų Vykdomojo komiteto posėdžių, bei reikalaujančius skubaus jų sprendimo. 
  

2. Nepaprastųjų atvejų komitetą sudaro 4 nariai: Prezidentas ir kiti trys Vykdomojo komiteto nariai, kuriuos į 
Nepaprastųjų atvejų komitetą skiria Vykdomasis komitetas jo nustatytam terminui. 

  
3. Nepaprastųjų atvejų komiteto posėdžius šaukia Prezidentas ar jį pavaduojantis viceprezidentas. Jeigu 

Nepaprastųjų atvejų komitetas negali būti sušauktas per tinkamą laiko tarpą, Nepaprastųjų atvejų komitetas 
sprendimus gali priimti kitais tarpusavio bendravimo būdais. 

  
4. Nepaprastųjų atvejų komiteto sprendimai įsigalioja nuo jų priėmimo momento. 

  
5. Visi Nepaprastųjų atvejų komiteto priimti sprendimai turi būti patvirtinti Vykdomojo komiteto 

artimiausiame Vykdomojo komiteto posėdyje. 
  

6. Jeigu Prezidentas negali dalyvauti Nepaprastųjų atvejų komiteto posėdyje, jį Nepaprastųjų atvejų komitete 
pavaduoja pirmasis viceprezidentas, o šiam negalint dalyvauti – antrasis viceprezidentas, o šiam negalint 
dalyvauti – trečiasis viceprezidentas. 

 
7. Prezidentas ar jį pavaduojantis viceprezidentas turi teisę paskirti į Nepaprastųjų atvejų komitetą 

Nepaprastųjų atvejų komiteto nario pavadavimo tikslais kitą Vykdomojo komiteto narį tuo atveju, jeigu toks 
Nepaprastųjų atvejų komiteto narys negali dalyvauti posėdyje arba posėdyje yra sprendžiamas su juo susijęs 
klausimas ir jo dalyvavimas Nepaprastų atvejų komiteto posėdyje sukeltų interesų konfliktą. Tuo atveju 
jeigu Prezidentą pavaduojantis viceprezidentas yra Nepaprastųjų atvejų komiteto narys, jis turi teisę į 
Nepaprastųjų atvejų komitetą paskirti narį Prezidento pavadavimo laikotarpiu. 
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D. PREZIDENTAS 

43 straipsnis Prezidentas 

 
1. Prezidentas yra vykdomojo komiteto narys ir jis atsako už: 

 
a) įstatymuose LFF numatytų tikslų, misijos, strateginės krypties, politikos ir vertybių tvarų įgyvendinimą 

ir teigiamo LFF įvaizdžio puoselėjimą; 
b) Konferencijos ir Vykdomojo komiteto priimtų sprendimų įgyvendinimą per Generalinį sekretorių; 
c) veiksmingą organų funkcionavimą siekiant šiuose Įstatuose nustatytų tikslų įgyvendinimo; 
d) Generalinio sekretoriaus darbo priežiūrą; 
e) LFF santykių su savo Nariais, FIFA, UEFA, politinėmis institucijomis ir kitomis organizacijomis palaikymą 

ir jų vystymą; 
f) kitų šiuose Įstatuose nustatytų funkcijų vykdymą. 

 
2. Tik Prezidentas gali teikti Vykdomajam komitetui pasiūlymą dėl Generalinio sekretoriaus paskyrimo. 

Prezidentas taip pat Vykdomajam komitetui gali siūlyti Generalinį sekretorių atleisti. 

 
3. Prezidentas pirmininkauja Konferencijos ir Vykdomojo komiteto posėdžiams bei tiems komitetams, kurių 

pirmininku jis paskirtas. 

 
4. Prezidentas turi paprastą balsą Vykdomajame komitete ir tik tais atvejais, kai balsai pasiskirsto po lygiai, 

Prezidento balsas yra sprendžiamasis. 

 
5. Prezidento laikino ar nuolatinio negalėjimo atlikti savo oficialias funkcijas atveju, jį pavaduoja pirmasis 

viceprezidentas, o šiam negali eiti šių pareigų – antrasis viceprezidentas, o ir šiam negalint eiti Prezidento 
pareigų – trečiasis viceprezidentas.  

 
6. Prezidento vietai atsilaisvinus, kaip numatyta šių Įstatų 38 straipsnio 9 dalyje, jį iki artimiausios 

Konferencijos pavaduoja pirmasis viceprezidentas. Likusiai pareigų kadencijai daliai Konferencijoje 
išrenkamas naujas Prezidentas. 

 
7. Bet kokie papildomi Prezidento įgaliojimai numatyti LFF vidaus darbo tvarkos taisyklėse.  

 
 

44 straipsnis Atstovavimas ir pasirašymas 

 
  Bendrąjį LFF atstovavimą vykdo Prezidentas. Vykdomasis komitetas LFF vidaus darbo tvarkos taisyklėse 

patvirtina specialias nuostatas dėl valdymo organų narių bendro parašo. 
 
 

45 straipsnis Viceprezidentų skyrimo tvarka 

 
1. Vykdomasis komitetas Prezidento teikimu iš Vykdomojo komiteto narių skiria pirmąjį viceprezidentą, antrąjį 

viceprezidentą ir trečiąjį viceprezidentą. 

 
2. Kiekvienas viceprezidentas skiriamas atskirai. Vykdomojo komiteto paskirtus viceprezidentus tvirtina 

Konferencija.  
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E. GENERALINIS SEKRETORIATAS 

46 straipsnis Generalinis sekretoriatas 

 
  Generalinis sekretoriatas yra LFF vykdomąją, veiklos valdymo ir administracinę funkcijas užtikrinantis ir 

aptarnaujantis organas, kurio veiklai vadovauja Generalinis sekretorius. Generalinio sekretoriato nariai 
laikosi LFF vidaus darbo tvarkos taisyklių ir sąžiningai vykdo jiems pavestas užduotis. 

 
 

47 straipsnis Generalinis sekretorius 

 
1. Generalinis sekretorius yra vienasmenis LFF valdymo organas, kuris veikia kaip LFF vyriausiasis vykdomasis 

pareigūnas. 

 

2. Generalinį sekretorių Prezidento teikimu paskiria Vykdomasis komitetas, sudarydamas su juo darbo sutartį, 
ir jis turi turėti reikiamas profesines kvalifikacijas ir (arba) patirtį. Generalinis sekretorius skiriamas ketverių 
metų kadencijai. Generalinis sekretorius negali eiti pareigų daugiau nei dvi kadencijas iš eilės. Generalinis 
sekretorius turi atitikti Įstatų 31 straipsnio 8 dalyje nustatytus reikalavimus ir prieš paskyrimą turi būti 
atliktas jo tinkamumo patikrinimas, kurį vykdo Rinkimų komitetas (žr. A priedą). 

 
3. Generalinis sekretorius be atskiro įgaliojimo atstovauja LFF ir turi teisę pasirašyti dokumentus LFF vardu. 

Atstovaudamas LFF, veiksmus, kuriems pagal šių Įstatų arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas yra 
reikalingas Vykdomojo komiteto ir/arba kito valdymo organo pritarimas, Generalinis sekretorius gali atlikti 
tik nustatyta tvarka gavęs atitinkamą pritarimą.  
 

4. Generalinis sekretorius yra atsakingas už: 
 

a) Konferencijos ir Vykdomojo komiteto sprendimų įgyvendinimą, vykdant Prezidento nurodymus; 
b) dalyvavimą Konferencijoje, Vykdomojo komiteto bei nuolatinių ir laikinųjų komitetų posėdžiuose; 
c) Konferencijos, Vykdomojo komiteto bei kitų organų posėdžių organizavimą; 
d) Konferencijos, Vykdomojo komiteto ir nuolatinių bei laikinųjų komitetų protokolų surašymą; 
e) apskaitos tvarkymą ir biudžeto parengimą; 
f) LFF korespondencijos tvarkymą; 
g) santykių su Nariais, komitetais, FIFA ir UEFA, palaikymą ir vystymą Prezidentui vadovaujant; 
h) generalinio sekretoriato darbo organizavimą; 
i) generaliniame sekretoriate dirbančių darbuotojų paskyrimą ir atleidimą; 
j) administracinės pagalbos Rinkimų komitetui teikimą dėl rinkimų; 
k) sandorių LFF vardu sudarymą, įskaitant įgaliojimų išdavimą, banko sąskaitų atidarymą LFF vidaus darbo 

tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka; 
l) atitinkamų dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui; ir 
m) kitų šiuose Įstatuose nustatytų funkcijų vykdymą. 

 
5. Papildomos Generaliniam sekretoriui priskirtos atsakomybės sritys ir pareigos nustatytos LFF vidaus darbo 

tvarkos taisyklėse. 
 

6. Generalinis sekretorius nėra Konferencijos delegatas arba kokio nors kito organo narys. 
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F. NUOLATINIAI KOMITETAI IR LAIKINIEJI KOMITETAI 

48 straipsnis Nuolatiniai komitetai 

 
1. Nuolatiniai komitetai: 

 
a) Ekonomikos ir finansų komitetas; 
b) Teisėjų komitetas; ir 
c) Masinio futbolo komitetas. 

 

2. Nuolatinių komitetų pirmininkai, jų pavaduotojai ir nariai gali būti Vykdomojo komiteto nariais, išskyrus 
Teisėjų komiteto narius, kurie Vykdomojo komiteto nariais būti negali. 

 
3. Kiekvieno nuolatinio komiteto narius skiria Vykdomasis komitetas LFF Narių arba Prezidento siūlymu. 

Nuolatinių komitetų pirmininkai, jų pavaduotojai ir nariai skiriami ketverių metų kadencijai. Jie Vykdomo 
komiteto gali būti paskiriami arba bet kuriuo metu atleidžiami be Konferencijos pritarimo. 

 

4. Nuolatinių komitetų nariai turi turėti gebėjimus, žinias, įgūdžius ir patirtį, būtiną jų atitinkamų komitetų 
užduotims ir pareigoms vykdyti. Vykdomasis komitetas užtikrina tinkamą moterų ir suinteresuotųjų šalių 
atstovavimą nuolatiniuose komitetuose. 

 

5. Kiekvienas pirmininkas atstovauja savo nuolatiniam komitetui ir vykdo veiklą laikydamasis atitinkamų 
Vykdomojo komiteto patvirtintų LFF vidaus tvarkos taisyklių nuostatų. 

 

6. Kiekvienas pirmininkas, bendradarbiaudamas su generaliniu sekretoriumi, nustato posėdžių datas, 
užtikrina, kad būtų atliktos visos užduotys, ir atsiskaito Vykdomajam komitetui. Posėdžiai gali vykti 
dalyvaujant fiziškai, vaizdo konferencijos priemonėmis arba mišriu būdu.  

 

7. Vykdomasis komitetas ir kiekvienas nuolatinis komitetas (gavęs Vykdomojo komiteto pritarimą) prireikus 
gali įsteigti biurą ir (arba) pakomitetį skubiems klausimams spręsti; tokiu atveju sprendimai gali būti 
priimami šiuolaikinėmis rašytinio bendravimo priemonėmis (pvz., elektroniniu paštu, pranešimų 
programėlėmis). Apie visas biuro ir (arba) pakomitečio diskusijas ir sprendimus atitinkamam nuolatiniam 
komitetui pranešama kaip įmanoma greičiau. 

 

8. Kiekvienas nuolatinis komitetas gali siūlyti Vykdomajam komitetui keisti atitinkamas LFF vidaus tvarkos 
taisyklių nuostatas, susijusias su jo komitetu. 

 
 

49 straipsnis Ekonomikos ir finansų komitetas 

 
  Ekonomikos ir finansų komitetas kontroliuoja LFF finansų valdymą ir pataria Vykdomajam komitetui 

finansiniais, verslo veiklos ir turto valdymo klausimais. Jis analizuoja Generalinio sekretoriaus parengtą 
biudžetą ir finansines ataskaitas, teikia jas tvirtinti Vykdomajam komitetui. Jį sudaro pirmininkas, pirmininko 
pavaduotojas ir reikiamas Vykdomojo komiteto nustatytas narių skaičius. 

 
 

50 straipsnis Teisėjų komitetas 

 
  Teisėjų komitetas įgyvendina Žaidimo taisykles, taip pat Salės futbolo žaidimo taisykles ir Paplūdimo futbolo 

žaidimo taisykles. Jis skiria teisėjus ir teisėjų asistentus LFF organizuojamoms varžyboms, 
bendradarbiaudamas su administracija, organizuoja teisėjavimo reikalus LFF ir kontroliuoja teisėjų ugdymą 
bei rengimą. Jį sudaro pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir Vykdomojo komiteto nustatytas narių 
skaičius. 
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51 straipsnis Masinio futbolo komitetas 

 
  Masinio futbolo komitetas sprendžia visus su LFF ir jos Nariais susijusius masinio futbolo klausimus. Jį sudaro 

pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir Vykdomojo komiteto nustatytas narių skaičius. 
 
 

52 straipsnis Laikinieji komitetai 

 
  Vykdomasis komitetas prireikus gali tam tikram laikui sudaryti laikinuosius komitetus specialioms užduotims 

atlikti. Vykdomasis komitetas skiria pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir atitinkamą skaičių narių. Laikinųjų 
komitetų pareigas ir funkcijas apibrėžia specialios taisyklės, kurias tvirtina Vykdomasis komitetas. Laikinieji 
komitetai yra tiesiogiai atskaitingi Vykdomajam komitetui. 
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G. KLUBŲ LICENCIJAVIMO ORGANAI  
 

53 straipsnis Klubų licencijavimo organai  

 
1. Klubų licencijavimo organai atsako už LFF klubų licencijavimo sistemą pagal LFF ir UEFA klubų licencijavimo 

taisykles. 
 

2. Klubų licencijavimo organus sudaro pirmosios instancijos organas ir apeliacinis organas.  
 

3. Klubų apeliacinio licencijavimo organo priimtus sprendimus, remiantis šių Įstatų nuostatomis, galima 
apskųsti tik CAS. 

 
  



33 

V. NEPRIKLAUSOMI KOMITETAI 

54 straipsnis Institucinis nepriklausomumas 

 
1. Nepriklausomi komitetai ir atskiri jų nariai savo veiklą ir pareigas vykdo visiškai nepriklausomai, tačiau visais 

atvejais vadovaudamiesi LFF interesais ir jos įstatais bei taisyklėmis. 
 

2. Nepriklausomų komitetų pirmininkus, jų pavaduotojus ir narius Vykdomojo komiteto teikimu renka 
Konferencija ir tik Konferencija gali atleisti juos iš pareigų. Jie negali būti jokio kito LFF organo nariu. 

 
3. Visų nepriklausomų komitetų narių kadencija trunka ketverius metus. Jie gali būti perrenkami. 

 
4. Revizorius ir Rinkimų komiteto bei teisinių organų pirmininkas, pirmininko pavaduotojas (-ai) ir nariai turi 

atitikti šio straipsnio 5 dalyje apibrėžtus nepriklausomumo kriterijus. 
 

5. Šio straipsnio 4 dalyje nurodyti asmenys ir jų artimiausi šeimos nariai ketverius metus iki jų pirmos 
kadencijos negali eiti arba būti ėję jokių vadovaujančių pareigų LFF, kuriame nors iš LFF Narių, lygų ar klubų 
(įskaitant su jais susijusias įmones /organizacijas), ketverius metus iki jų pradinės kadencijos negali turėti 
arba būti turėję jokių reikšmingų verslo santykių su LFF, kuriuo nors iš LFF Narių, lygų ar klubų (įskaitant su 
jais susijusias įmones / organizacijas. Artimiausi šeimos nariai asmens atžvilgiu reiškia to asmens sutuoktinį 
arba sugyventinį, brolius ir seseris, tėvus, senelius, dėdes, tetas, vaikus (įskaitant posūnius ir podukras arba 
įvaikius), anūkus, žentus, marčias, uošvius arba uošves, taip pat visus kitus asmenis, su kuriais asmenį sieja 
į šeimos santykius panašūs santykiai ir kuriems asmuo teikia finansinę paramą. 

 
6. Prieš išrenkant arba perrenkant nepriklausomų komitetų (išskyrus Rinkimų komitetą) pirmininkus, jų 

pavaduotojus ir narius (išskyrus Rinkimų komitetą) Rinkimų komitetas šių įstatų ir LFF Rinkimų kodekso 
nuostatose nustatyta tvarka atlieka jų tinkamumo patikrinimą. 

 
 

55 straipsnis Revizorius 

 
1. Revizorius užtikrina finansinės apskaitos (t. y. konsoliduoto ir patikslinto balanso bei pelno (nuostolių) 

ataskaitos) išsamumą ir patikimumą, peržiūri metines audituotas finansines ataskaitas, įskaitant 
konsoliduotas finansines ataskaitas ir nepriklausomų bei išorės auditorių ataskaitą. Revizorius turi tas pačias 
pareigas Regioninių asociacijų atžvilgiu.  Revizorius, padedamas generalinio sekretoriato, įgyvendina LFF 
atitikties programą.  

 
2. Revizorius turi turėti žinių ir patirties finansų arba reguliavimo ir teisės klausimais, negali dalyvauti priimant 

LFF veiklai įtakos turinčius sprendimus. 
 

3. Vykdomasis komitetas, kiti LFF organai, LFF Nariai ir LFF administracija bendradarbiauja Revizoriui vykdant 
savo pareigas. Revizorius atitinkamiems organams gali siūlyti, jo nuomone, tinkamas kontrolės priemonės. 

 
4. Revizorius savo išvadas pateikia Konferencijai. 

 
5. Jei revizorius per savo kadenciją nustoja vykdyti savo funkcijas, Vykdomasis komitetas paskiria jį pakeičiantį 

asmenį, kuris eina pareigas iki kitos Konferencijos. 
 
 

56 straipsnis Rinkimų komitetas 

 
1. Rinkimų komitetas yra organas, atsakingas už rinkimų proceso organizavimą ir priežiūrą remiantis LFF 

Rinkimų kodeksu. 
 

2. Rinkimų komiteto sudėtį ir funkcijas reglamentuoja LFF Rinkimų kodeksas. 
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3. Rinkimų komiteto sprendimai yra galutiniai ir pagal šių Įstatų nuostatas gali būti perduoti tik CAS. 
 
 

57 straipsnis Teisiniai organai 

 
1. Teisiniai organai: 

 
a) Drausmės komitetas; 
b) Etikos komitetas; ir 
c) Apeliacinis komitetas. 

 
2. Teisiniai organai turi būti sudaryti taip, kad jų nariai, bendrai, turėtų žinių, gebėjimų ir specialios patirties, 

būtinos jų užduotims ir pareigoms tinkamai atlikti. Teisinių organų nariai turi turėti teisinį išsilavinimą. 
 

3. Jei teisinio organo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ar narys savo kadencijos metu visam laikui nustoja 
eiti savo oficialias pareigas, Vykdomasis komitetas paskiria jį pakeičiantį narį, kuris pareigas eina iki kitos 
Konferencijos, kurioje likusiam laikotarpiui paskiriamas naujas atitinkamo teisinio organo narys. 

 
4. Teisinių organų pareigos ir funkcijos nustatomos LFF Drausmės ir etikos kodekse. 

 
 

58 straipsnis Drausmės komitetas 
 

1. Drausmės komitetą sudaro pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir LFF Drausmės kodekse nustatytas kitų 
narių skaičius. 

 
2. Drausmės komiteto funkcijas reglamentuoja LFF Drausmės kodeksas.  

 

3. Drausmės komitetas Nariams, oficialiems asmenims, žaidėjams, klubams, licencijuotiems rungtynių 
agentams ir tarpininkams gali skirti šiuose Įstatuose ir LFF Drausmės kodekse numatytas sankcijas. 

 

4. Šios nuostatos neturi įtakos Konferencijos ir Vykdomojo komiteto įgaliojimams, susijusiems su narystės 
sustabdymu ir Narių pašalinimu. 

 
5. Vykdomasis komitetas priima LFF Drausmės kodeksą, kuris turi atitikti FIFA Drausmės kodekse nustatytus 

principus. 
 
 

59 straipsnis Etikos komitetas 
 

1. Etikos komitetą sudaro pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir LFF Etikos kodekse nustatytas kitų narių 
skaičius. 

 
2. Etikos komiteto funkcijas reglamentuoja LFF Etikos kodeksas.  

 

3. Etikos komitetas Nariams, oficialiems asmenims, žaidėjams, klubams, licencijuotiems rungtynių agentams 
ir tarpininkams gali skirti šiuose Įstatuose ir LFF Etikos kodekse numatytas sankcijas. 

 

4. Šios nuostatos neturi įtakos Konferencijos ir Vykdomojo komiteto įgaliojimams, susijusiems su narystės 
sustabdymu ir Narių pašalinimu. 

 
5. Vykdomasis komitetas priima LFF Etikos kodeksą, kuris turi atitikti FIFA Etikos kodekse nustatytus principus. 
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60 straipsnis Apeliacinis komitetas 

 
1. Apeliacinį komitetą sudaro pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir LFF Drausmės kodekse bei Etikos 

kodekse nustatytas kitų narių skaičius. 

 
2. Apeliacinio komiteto funkcijas reglamentuoja LFF Drausmės kodeksas ir Etikos kodeksas.  

 
3. Apeliacinis komitetas nagrinėja skundus dėl Drausmės komiteto ir Etikos komiteto sprendimų, kurie nėra 

paskelbti galutiniais pagal atitinkamus LFF taisykles.  
 

4. Apeliacinio komiteto sprendimai pagal šių Įstatų nuostatas gali būti perduoti tik CAS. 
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VI. DRAUSMINĖS PRIEMONĖS 

61 straipsnis Drausminės priemonės 

 
  Drausminės priemonės: 

1. fiziniams ir juridiniams asmenims: 
 

a) įspėjimas; 
b) papeikimas; 
c) bauda; 
d) apdovanojimų grąžinimas. 

 

2. fiziniams asmenims: 
 

a) įspėjimas; 
b) pašalinimas; 
c) varžybų praleidimas; 
d) draudimas įeiti į persirengimo kambarį ir (arba) artintis prie atsarginių suolelio; 
e) draudimas įeiti į stadioną; 
f) draudimas dalyvauti bet kokioje su futbolu susijusioje veikloje; 
g) visuomeninis darbas; 
h) atitikties mokymai. 

 

3. juridiniams asmenims: 
a) žaidėjų perėjimo iš klubo į klubą draudimas; 
b) varžybų žaidimas be žiūrovų; 
c) varžybų žaidimas neutralioje teritorijoje; 
d) draudimas žaisti varžybas konkrečiame stadione; 
e) rungtynių rezultato anuliavimas; 
f) pašalinimas iš varžybų; 
g) bauda; 
h) taškų atėmimas; 
i) perkėlimas į žemesnę lygą; 
j) rungtynių peržaidimas. 
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VII. ARBITRAŽAS 

62 straipsnis Ginčų sprendimas 

 
1. Vidiniai LFF ginčai arba ginčai, susiję su LFF nariais, lygomis, lygų nariais, klubais, klubų nariais, žaidėjais ir 

oficialiais asmenimis, paskutiniąja instancija (t. y. išnaudojus visas vidines LFF priemones) gali būti 
perduodami tik CAS, kuris dėl ginčo priims galutinį sprendimą nesikreipiant į jokį bendrosios kompetencijos 
teismą, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktuose nenumatyta kitaip. 

 
2. Tarptautinius ginčus, kylančius dėl FIFA arba UEFA Įstatų, taisyklių, nurodymų ir sprendimų paskutiniąja 

instancija galima perduoti tik CAS, kaip nustatyta FIFA ir UEFA įstatuose. 
 
 

63 straipsnis Jurisdikcija 

 
1. LFF turi jurisdikciją spręsti vidaus nacionalinius ginčus, t. y. ginčus tarp LFF priklausančių ar su ja susijusių 

šalių. 

 

2. FIFA ir (arba) UEFA pagal atitinkamas taisykles turi jurisdikciją spręsti tarptautinius ginčus, t. y. ginčus tarp 
skirtingoms asociacijoms ir (arba) konfederacijoms priklausančių šalių. 

 
3. LFF užtikrina, kad ji ir visi jos jurisdikcijai priklausantys subjektai laikytųsi visų galutinių FIFA institucijų, UEFA 

institucijų arba CAS priimtų sprendimų.  
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VIII. FINANSAI 

64 straipsnis Finansinis periodas 

 
1. LFF finansinis periodas sutampa su kalendoriniais metais. 

 

2. LFF pajamos ir išlaidos apskaitomos už visą finansinį laikotarpį. LFF pagrindinių ateities planų įgyvendinimui 
sukuriamas rezervinis fondas. 

 

3. LFF apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais apskaitos 
tvarkymą ir finansinės atskaitomybės sudarymą. 

 
 

65 straipsnis Pajamos 

 
  LFF pajamas sudaro: 
 

a) Narių metinės įmokos; 
b) pajamos iš marketingo teisių, kurias turi LFF; 
c) įgaliotų organų skiriamos baudos; 
d) kitos įmokos ir pajamos, gautos siekiant LFF tikslų; 
e) paramos lėšos; 
f) kitos su futbolo veikla susijusios pajamos; ir 
g) FIFA ir UEFA finansavimas. 

 
 

66 straipsnis Išlaidos 

 
  LFF išlaidas sudaro: 
 

a) biudžete numatytos išlaidos; 
b) kitos Konferencijoje patvirtintos išlaidos bei išlaidos, kurias Vykdomasis komitetas gali patirti 

vykdydamas savo įgaliojimus; 
c) kitos išlaidos siekiant LFF tikslų. 

 
 

67 straipsnis Nepriklausomi ir išorės auditoriai 

 
  Konferencijos paskirti nepriklausomi ir išorės auditoriai kasmet pagal atitinkamus apskaitos principus atlieka 

Vykdomojo komiteto patvirtintų finansinių ataskaitų auditą ir pateikia ataskaitą Konferencijai. 
Nepriklausomi ir išorės auditoriai skiriami trejiems metams. Šis terminas gali būti atnaujintas. 

 
 

68 straipsnis Nario mokestis 

 
1. Nario mokesčiai yra mokami iki atitinkamų metų sausio 31 d.  Nauji Nariai nario mokestį už metus sumoka 

per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Konferencijos, kurios metu jie buvo priimti į LFF. 

 

2. Konferencija nustato metinio nario mokesčio sumą 3 trejiems metams Vykdomojo komiteto siūlymu. Šis 
mokestis yra vienodas visiems Nariams. 
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69 straipsnis Sąskaitų suderinimas 

 
  LFF gali debetuoti Nario aktyvus ir sąskaitas, apmokant privalomas sąskaitas. 
 
 

70 straipsnis Rinkliavos 

 
  LFF gali reikalauti iš Narių rinkliavos už rungtynes.  
 
 

71 straipsnis Finansinių duomenų skelbimas 

 
1. Šių Įstatų 33 straipsnio 2 dalies j, k ir l punktuose nurodytus finansinius dokumentus, juos patvirtinus 

Konferencijai, LFF skelbia savo oficialioje interneto svetainėje. 

 

2. Vykdomojo komiteto narių (įskaitant Prezidentą), Generalinio sekretoriaus ir nepriklausomų komitetų narių 
atlygis taip pat reguliariai skelbiami viešai (pvz., oficialioje LFF interneto svetainėje). 
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IX. VARŽYBOS IR VARŽYBŲ BEI RENGINIŲ TEISĖS 

72 straipsnis Varžybos 
   

1. LFF organizuoja ir koordinuoja šias oficialias varžybas LFF teritorijoje: 
 

a) „A“ lygos čempionatas; 
b) LFF Taurės varžybos; 
c) LFF Supertaurės rungtynės; 
d) I lygos pirmenybės; 
e) II lygos pirmenybės; 
f) III lygos pirmenybės; 
g) IV lygos ir žemesnių lygų pirmenybės; 
h) LFF Senjorų pirmenybės; 
i) Lietuvos salės futbolo „A“, I ir II lygų pirmenybės; 
j) Lietuvos moterų futbolo „A“ ir I lygos bei Taurės ir salės futbolo pirmenybės; 
k) Lietuvos vaikų ir jaunimo „A“ ir I lygų įvairių amžiaus grupių pirmenybės; 
l) Lietuvos vaikų ir jaunimo gatvės pirmenybės. 

 
2. Vykdomasis Komitetas gali deleguoti pavaldžioms LFF lygoms organizuoti varžybas (pvz., sudarydama 

tinkamą išsamią sutartį). Lygų ar regioninių asociacijų organizuojamos varžybos negali kliudyti LFF 
organizuojamoms varžyboms. LFF organizuojamos varžybos laikomos prioritetinėmis. 

 

3. Šiuo klausimu Vykdomasis komitetas gali priimti specialias taisykles. 
 
 

73 straipsnis Klubų licencijavimas 

 
  Vykdomasis komitetas, vadovaudamasis UEFA ir FIFA nustatytais klubų licencijavimo sistemos minimaliais 

reikalavimais, patvirtina klubų licencijavimo sistemos taisykles. 
 

74 straipsnis Teisės 

 
1. LFF yra visų jos atitinkamai jurisdikcijai priklausančių varžybų bei kitų renginių teisių teisėtas savininkas be 

jokių turinio, laiko ir vietos apribojimų. Šios teisės, be kita ko, apima visų rūšių finansines teises, 
audiovizualinės ir radijo įrašų, reprodukcijos ir transliacijos teises, multimedijos teises, marketingo ir 
reklamos teises, taip pat nematerialiąsias teises, kaip antai simbolius ir autorių teises. 

 

2. Sprendimą dėl šio Straipsnio 1 punkte nurodytų teisių naudojimo tvarkos ir apimties priima Vykdomasis 
komitetas ir tuo klausimu patvirtina specialias taisykles. LFF užtikrina, kad šių teisių pardavimas būtų 
vykdomas skaidriai, laikantis Įstatų ir LFF taisyklių bei privalomų nacionalinių įstatymų. 

 
 

75 straipsnis Platinimo teisių suteikimas 

 
1. Už atitinkamoje jų jurisdikcijoje vykstančių futbolo rungtynių ir renginių vaizdo ir garso bei kitokių 

informacijos laikmenų platinimo teises be jokių apribojimų atsako tik LFF ir jos Nariai. 
 

2. Šiuo klausimu Vykdomasis komitetas priima specialias taisykles. 
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X. TARPTAUTINĖS RUNGTYNĖS IR VARŽYBOS 

76 straipsnis Tarptautinės rungtynės ir varžybos 

 
1. Teisę organizuoti tarptautinių rungtynes ir varžybas tarp rinktinių ir tarp lygų, klubų komandų ir (arba) 

laikinų komandų turi tik FIFA, atitinkama (-os) konfederacija (-os) ir (arba) asociacija (-os). Pagal FIFA 
tarptautinių rungtynių taisykles jokios rungtynės ar varžybos negali vykti be išankstinio FIFA, 
konfederacijos (-ų) ir (arba) asociacijos (-ų) leidimo.  

 

2. LFF privalomas FIFA sudarytas tarptautinių rungtynių kalendorius. 
 
 

77 straipsnis Kontaktai 

 
  LFF, jos Nariai, žaidėjai, oficialūs asmenys, licencijuoti rungtynių agentai ir tarpininkai negali žaisti rungtynių 

arba palaikyti sportinių ryšių su asociacijomis, kurios nėra FIFA narės arba FIFA nepatvirtintos konfederacijos 
laikinos narės. 

 
 

78 straipsnis Patvirtinimas 

 
1. Klubai, lygos ar bet kokios kitos klubų grupės, susijusios su LFF, prie kitos asociacijos gali jungtis tik su LFF, 

kitos asociacijos, atitinkamos konfederacijos ir FIFA pritarimu.  
 

2. Pagal FIFA tarptautinių rungtynių taisykles klubai, lygos ar bet kokios kitos klubų grupės, susijusios su LFF, 
kitos asociacijos teritorijoje vykstančiose varžybose negali dalyvauti be LFF, kitos asociacijos, FIFA ir 
atitinkamos (-ų) konfederacijos (-ų) pritarimo. 
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XI. KITI RENGINIAI 

79 straipsnis Futbolo forumas 

 
1. Futbolo forumas jungia Lietuvos Respublikos futbolo bendruomenę. 

 

2. Futbolo forumą šaukia Prezidentas, kuris, pasitaręs su LFF Nariais, kitais Vykdomojo komiteto nariais ir 
Generaliniu sekretoriumi, sudaro darbotvarkę. 

 
3. Futbolo forumas atlieka tik patariamąjį vaidmenį. 
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XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

80 straipsnis Nenumatyti atvejai ir force majeure 

 
  Vykdomasis Komitetas turi teisę priimti sprendimus visais force majeure ir šiuose Įstatuose nenumatytais 

atvejais; priimant šiuos sprendimus, atsižvelgiama į atitinkamas FIFA ir UEFA taisykles, taip pat į taikomus 
privalomus įstatymus.  

 
 

81 straipsnis Dokumentų viešas skelbimas 

 
1. LFF savo oficialioje interneto svetainėje skelbia šiuos dokumentus ir informaciją: 

 
a) Įstatus ir Konferencijos darbo reglamentą; 
b) Rinkimų kodeksą; 
c) Drausmės kodeksą ir Etikos kodeksą; 
d) Vidaus tvarkos taisykles; 
e) svarbiausius sprendimus; 
f) strategiją; 
g) Vykdomojo komiteto posėdžių ir Konferencijų darbotvarkes; ir 
h) aplinkraščius; 
i) LFF metinio biudžeto sąmatą (išskiriant LFF veiklai administruoti numatytas išlaidas); 
j) aukšto meistriškumo sporto programas, kurioms įgyvendinti prašoma valstybės biudžeto lėšų; 
k) aukšto meistriškumo sporto programų, kurioms įgyvendinti buvo skirta valstybės biudžeto lėšų, 

įgyvendinimo ataskaitos. 
 

2. Dokumentų ir kitos informacijos apie LFF veiklą pateikimo nariams tvarką nustato Vykdomasis komitetas. 
 

3. LFF pranešimai, kurie pagal galiojančius aktus turi būti skelbiami viešai, skelbiami juridinių asmenų registro 
tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti ir/ar interneto svetainėje 
www.lff.lt, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų bei šių Įstatų nustatytus 
reikalavimus, tvarką ir terminus. 

 
 

82 straipsnis Asmens duomenų apsauga 

 
1. LFF asmens duomenų tvarkymo direktyva (Direktyva) yra nustatomos bendrosios informacijos ir asmens 

duomenų rinkimo bei naudojimo gairės, kurios yra labai svarbios LFF siekiant savo, LFF narių, FIFA, UEFA 
organizacinių ir veiklos tikslų įgyvendinimo, užtikrinant asmenų bei subjektų, kurių duomenys yra valdomi 
bei tvarkomi LFF vykdant su futbolu susijusią veiklą, tinkamą duomenų apsaugą. 
 

2. LFF asmens duomenų tvarkymo direktyvoje atsispindi LFF, LFF narių, LFF narių bei kitų asmenų 
įsipareigojimas užtikrinti asmens duomenų apsaugą ir laikytis duomenų apsaugos ir saugumo teisės aktų 
savo veiklos procesuose. Direktyva kartu su kitais galiojančiais LFF prisiimtais įsipareigojimais taikoma, 
siekiant užtikrinti, kad informacija ir asmens duomenys LFF būtų tvarkomi laikantis Direktyvoje nustatytų 
reikalavimų. 

 
 

83 straipsnis Likvidavimas 

 
1. Su LFF likvidavimu susijusiam sprendimui būtina dviejų trečdalių LFF Nariams atstovaujančių delegatų balsų 

dauguma balsuojant Konferencijoje, kuri specialiai sušaukiama šiam tikslui. 
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2. LFF likvidavimo atveju, jos turtas perleidžiamas kitam ar kitiems juridiniams asmenims Lietuvos Respublikos 
įstatymų nustatyta tvarka. Laikydamasi atitinkamų profesinių pareigų, ji šį turtą saugo kaip patikėtinė iki LFF 
atkūrimo. Paskutinė Konferencija dviejų trečdalių balsų dauguma gali išrinkti kitą turto gavėją. 

 
 

84 straipsnis Įsigaliojimas 

 
  Šie Įstatai buvo priimti [Vilniuje] [2022 m. gruodžio 21 d.] vykusioje Konferencijoje ir įsigalioja nuo jų 

įregistravimo Juridinių asmenų registre momento. Ankstesni LFF Įstatai netenka galios. 
 
 

85 straipsnis Pereinamosios nuostatos 

 
1. Privalomiems šių Įstatų 13 straipsnio 2 dalies ir 16 straipsnio 1 dalies g, h, k, o ir p punktuose nustatytiems 

reikalavimams įvykdyti šių Įstatų 12 straipsnyje nurodytiems Nariams suteikiamas 6 mėnesių laikotarpis nuo 
šių Įstatų priėmimo. Narys, kuris per šį terminą neįvykdo visų šių reikalavimų, negali naudotis jokiomis savo 
nario teisėmis, įskaitant balsavimą Konferencijoje ir atitinkamo Nario delegatai nėra įskaitomi nustatant 
kvorumą. Savo teisę balsuoti Konferencijoje atitinkamas narys atgauna tik visiškai įvykdęs šiame punkte 
nurodytus įpareigojimus. 

 
2. Nepaisant 84 straipsnio, šių Įstatų 38 straipsnio 1 dalis įsigalioja nuo 2023 m. LFF rinkimų Konferencijos. 

 
3. Į iki 2023 m. LFF rinkimų Konferencijos eitas kadencijas neatsižvelgiama nustatant 38 straipsnio 4 dalyje ir 

47 straipsnio 2 dalyje nurodytas kadencijas. 
 

4. Remiantis Įstatais, kurie galiojo iki šių Įstatų, išrinktų Vykdomojo komiteto narių, įskaitant Prezidentą, 
kadencija baigiasi 2023 m. LFF rinkimų Konferencijoje, kuri turi būti surengta per 90 kalendorinių dienų nuo 
šių Įstatų įsigaliojimo dienos, tačiau ne vėliau kaip iki 2023 m. balandžio 30 d., išrinkus jų teisių ir pareigų 
perėmėjus.  

 
5. Rinkimų komitetas išrenkamas LFF neeilinėje Konferencijoje 2022 m. gruodžio 21 d. Jo kadencija prasideda 

įsigaliojus šiems Įstatams. 
 
 

 
[Vilnius], [2022 m. gruodžio 21 d.] 
 
 
Lietuvos futbolo federacija 
 
 
 
Tomas Danilevičius     Edgaras Stankevičius 
 
 
Prezidentas      Generalinis sekretorius 
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A PRIEDAS. TINKAMUMO PATIKRINIMŲ ANKETA 

1  dalis. Bendrosios nuostatos 

 
1 Kandidatų į LFF oficialias pareigas ir jas einančių asmenų (toliau – kandidatai arba pareigas einantys asmenys), kurių 

tinkamumas turi būti patikrinti, patikrinimą pagal šių Įstatų ir priedo nuostatas atlieka atitinkamas organas.  

 

2 Kandidatai arba pareigas einantys asmenys privalo laikytis 2 ir 3 dalyse apibūdinto patikrinimo proceso ir pateikti apie save 
informaciją. Prieš patikrinimo procesą kiekvienas kandidatas arba pareigas einantis asmuo dėl šio proceso turi duoti 
raštišką sutikimą, kuris išreiškiamas tinkamumo patikrinimą vykdančio atitinkamo organo pateiktoje formoje. Jei toks 
rašytinis sutikimas nepateikiamas, laikoma, kad kandidato arba pareigas einančio asmens tinkamumo patikrinimas yra 
neigiamas. 

 
3 Kandidatai arba pareigas einantys asmenys visais atvejais veikia sąžiningai ir, deramai pranešus, visapusiškai 

bendradarbiauja siekiant nustatyti svarbias aplinkybes. Jeigu atitinkamas kandidatas arba pareigas einantis asmuo su 
organu, kompetentingu atlikti tinkamumo patikrinimą, nebendradarbiauja, laikoma, kad kandidato arba pareigas einančio 
asmens tinkamumo patikrinimas yra neigiamas. 

 

4 Kandidato arba pareigas einančio asmens tinkamumo patikrinimo rezultatas laikomas neigiamu, jeigu jis: 
a) neatitinka Įstatų 31 straipsnio 8 dalyje nustatytų reikalavimų; 
b) FIFA Etikos komiteto arba kitos sporto institucijos buvo pripažintas kaltu ir (arba) baustas sankcija, kuri keltų rimtų 

abejonių dėl atitinkamų pareigų vykdymo. 
 
 
 
5 Remiantis atitinkamomis nuostatomis dėl informacijos ir susijusių duomenų, gautų atliekant tinkamumo patikrinimus 

pagal šį priedą, tinkamumo patikrinimą vykdantis organas turi užtikrinti visišką informacijos ir susijusių duomenų 
konfidencialumą.  

 
 

2  dalis. Patikrinimo procesas 

 
1 Patikrinimo proceso pradžioje atliekamas kiekvieno kandidato arba pareigas einančio asmens tapatybės patikrinimas 

(toliau – tapatybės patikrinimas). Dėl to kandidatas arba pareigas einantis asmuo organui, atsakingam už tinkamumo 
patikrinimą, pateikia galiojančią savo paso kopiją. Tikrinant tapatybę, patikrinama / nustatoma: 

 a) vardas (-ai) ir pavardė; 
 b) gyvenamosios vietos adresas; 
 c) gimimo data ir vieta; 
 d) pilietybė / pilietybės. 

 
2 Kiekvienas kandidatas arba pareigas einantis asmuo užpildo šio priedo 3 dalyje pateiktą anketą. 
 
3 Už tinkamumo patikrinimą atsakingas organas gali atlikti nepriklausomą tyrimą siekdamas apie konkretų kandidatą arba 

pareigas einantį asmenį gauti papildomos svarbios informacijos, pavyzdžiui, informacijos apie tarpininkus ir susijusias šalis, 
įgaliojimus, galimus interesų konfliktus ir reikšmingas dalis, taip pat civilines ir baudžiamąsias bylas ir (arba) tyrimus.   
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3  dalis. Anketa 

 
Vardas (-ai):  

Pavardė:  

Gyvenamosios vietos adresas:  

Gimimo data ir vieta:  

Pilietybė / pilietybės:  

Profesija:  

 
1. Ar anksčiau buvote įsiteisėjusiu teismo sprendimu teistas už tyčinę baudžiamąją veiką arba už veiką, atitinkančią FIFA 

Etikos kodekso II dalies 5 skirsnyje nustatytų elgesio taisyklių pažeidimą? 
 
Ne Taip 
 
Jei taip, nurodykite: 
 
 
2. Ar sporto priežiūros institucija praeityje yra jums taikiusi kokią nors drausminę ar panašią nuobaudą arba priemonę 

už veiksmus, kurie prilygsta FIFA Etikos kodekso II dalies 5 skirsnyje nustatytų elgesio taisyklių pažeidimui? 
 
Ne Taip 
 
Jei taip, nurodykite: 
 
 
3. Ar jūsų atžvilgiu yra nagrinėjama kokia nors civilinė, baudžiamoji ar drausminė byla arba vykdomas tyrimas? 
 
Ne Taip 
 
Jei taip, nurodykite: 
 
 
4. Esu pilnai informuotas, kad man taikomos LFF Drausmės kodekso ir Etikos kodekso, taip pat LFF įstatų bei kitų LFF 

taisyklių dėl reputacijos nuostatos ir visų šių nuostatų laikausi. 
 
5. Šiuo metu užimu šias su futbolu susijusias pareigas: 

 
 

 

6. Mano interesų konfliktą gali sukelti šie faktai ir aplinkybės (konkrečiai žr. šių Įstatų 24 straipsnio 10 dalį): 
 

 
 
7. Pastabos ir pastebėjimai, kurie gali būti svarbūs atliekant tinkamumo patikrinimą: 

 
 
8. Man žinoma ir sutinku, kad ši anketa būtų pateikta atitinkamo LFF organo nariams. 
 
9. Man žinoma ir patvirtinu, kad tinkamumo patikrinimą atliekančiam organui turiu pranešti apie svarbius faktus ir 

aplinkybes, atsiradusias po tinkamumo patikrinimo pabaigos. 
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10. Man žinoma ir patvirtinu, kad privalau visapusiškai bendradarbiauti nustatant svarbias aplinkybes, susijusias su 

atliekamu mano tinkamumo patikrinimu. Vykdysiu prašymus pateikti turimus dokumentus, informaciją ar kito 
pobūdžio medžiagą. Be to, vykdysiu reikalavimų gauti ir pateikti dokumentus, informaciją ar kokio pobūdžio 
medžiagą, kurios neturiu, bet kurią turiu teisę gauti. 

 
11. Man žinoma ir patvirtinu, kad tinkamumo patikrinimą atliekantis organas informacijos apie galimas sankcijas (1 ir 2 

klausimai) taip pat gali prašyti tiesiogiai iš FIFA ar atitinkamos konfederacijos bei kitų institucijų, pavyzdžiui, Sporto 
arbitražo teismo Lozanoje (Šveicarija) arba Tarptautinio olimpinio komiteto. Šiuo atžvilgiu atleidžiu atitinkamas 
institucijas nuo bet kokių konfidencialumo įsipareigojimų, susijusių su atitinkama informacija. 

 
12. Man žinoma ir patvirtinu, kad tinkamumo patikrinimą atliekantis organas, remdamasis šio priedo 2 dalies 3 punktu, 

gali apie mane rinkti papildomą informaciją. 

 
 
 
 
 
 
_______________________ _____________________________ 
(Vieta ir data)    (Parašas) 
 


