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PATVIRTINTA 

LFF Vykdomojo komiteto 

2023 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 231 

 

LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJOS APDOVANOJIMŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS  

 

I. Bendrosios nuostatos 

1.1. Lietuvos futbolo federacijos (toliau vadinama – LFF) apdovanojimų teikimo tvarkos aprašas 

(toliau vadinama - Aprašas) apibrėžia  LFF apdovanojimus, nustato apdovanojimų suteikimo, 

skyrimo ir netekimo tvarką, apdovanotojų asmenų teises ir pareigas.  

1.2. LFF apdovanojimai suteikiami ir premijos skiriamos Lietuvos futbolui nusipelniusiems Lietuvos 

Respublikos piliečiams ir užsieniečiams pagerbti 

1.3. Pagrindinės Apraše vartojamos sąvokos: 

1.3.1. Apdovanojimai – daiktinė LFF apdovanojimų išraiška: ordinai, sertifikatai, padėkos raštai, 

diplomai ir kiti daiktiniai ženklai.  

1.3.2. Dovanotojas - Lietuvos futbolo federacija.  

1.3.3. Apdovanotasis asmuo - asmuo, apdovanotas apdovanojimu. 

1.3.4. Etalonas – LFF Vykdomojo komiteto patvirtintas apdovanojimo ženklo pavyzdys, pagal kurį 

daromi apdovanojimų ženklai.  

1.3.5. Laipsnis – pasižymėjimo ženklo lygmuo. 

1.3.6. Projektas – oficialiai patvirtintas apdovanojimo ženklo grafinis ir spalvinis variantas, pagal 

kurį daromas etalonas. 

1.4. LFF skiriami apdovanojimai - ordinai: 

1.4.1. Pirmojo laipsnio ordinas 

1.4.2. Antrojo laipsnio ordinas 

1.4.3. Trečiojo laipsnio ordinas 

 

II. LFF apdovanojimai 

2.1. Pirmojo laipsnio ordinas suteikiamas vyresniems nei 70 metų asmenims, už aktyvų futbolo sporto 

šakos vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje savo darbais ir veikla futbolo sporto srityje, jei asmuo 

yra: 

•  Buvęs pasižymėjęs futbolo žaidėjas, t.y. yra įvairių futbolo čempionatų, olimpinių 

žaidynių prizininkas; 

• Dirbęs/dirbantis futbolo sporto treneriu ar kitą futbolo sporto pedagoginį 
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praktinį darbą. ne trumpiau nei  metų; 

• dirbęs/dirbantis futbolo sporto organizacijos vadovu ne trumpiau nei 40 metų; 

• Dirbęs/dirbantis futbolo propagavimo srityje (žurnalistinio pobūdžio darbas, 

sporto metodinės literatūros sukūrimas, parengimas ) ne trumpiau nei 40 metų; 

• Aktyvus futbolo sporto visuomenininkas, vykdantis visuomeninę veiklą ne trumpiau 

nei 40 metų. 

2.2. Pirmojo laipsnio ordinu gali būti apdovanojamas asmuo 70 metų jubiliejaus proga, susijęs su 

futbolo sportu ir atitinkantis ne mažiau dviejų šiame 2.1. punkte nurodytų sąlygų. 

 

2.3. Antrojo laipsnio ordinas suteikiamas vyresniems nei 60 metų asmenims, už aktyvų futbolo sporto 

šakos vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje savo darbais ir veikla futbolo sporto srityje, jei asmuo 

yra: 

•  Buvęs pasižymėjęs futbolo žaidėjas, t.y. yra įvairių futbolo čempionatų, olimpinių 

žaidynių prizininkas; 

• Dirbęs/dirbantis futbolo sporto treneriu ar kitą futbolo sporto pedagoginį 

praktinį darbą. ne trumpiau nei 30 metų; 

• Dirbęs/dirbantis futbolo sporto organizacijos vadovu ne trumpiau nei 30 metų; 

• Dirbęs/dirbantis futbolo propagavimo srityje (žurnalistinio pobūdžio darbas, 

sporto metodinės literatūros sukūrimas, parengimas ) ne trumpiau nei 30 metų; 

• Aktyvus futbolo sporto visuomenininkas, vykdantis visuomeninę veiklą ne trumpiau 

nei 30 metų. 

2.4. Antrojo laipsnio ordinu gali būti apdovanojamas asmuo 60 metų jubiliejaus proga, susijęs su 

futbolo sportu ir atitinkantis ne mažiau dviejų šiame 2.3. punkte nurodytas sąlygų. 

 

2.5. Trečiojo laipsnio ordinas suteikiamas vyresniems nei 50 metų asmenims, už aktyvų futbolo sporto 

šakos vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje savo darbais ir veikla futbolo sporto srityje, jei asmuo 

yra: 

•  Buvęs pasižymėjęs futbolo žaidėjas, t.y. yra įvairių futbolo čempionatų, olimpinių 

žaidynių prizininkas; 

• Dirbęs/dirbantis futbolo sporto treneriu ar kitą futbolo sporto pedagoginį 

praktinį darbą. ne trumpiau nei 20 metų; 

• dirbęs/dirbantis futbolo sporto organizacijos vadovu ne trumpiau nei 20 metų; 

• Dirbęs/dirbantis futbolo propagavimo srityje (žurnalistinio pobūdžio darbas, 

sporto metodinės literatūros sukūrimas, parengimas ) ne trumpiau nei 20 metų; 
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• Aktyvus futbolo sporto visuomenininkas, vykdantis visuomeninę veiklą ne trumpiau 

nei 20 metų. 

• Asmuo buvo pripažintas geriausiu dešimtmečio futbolo žaidėju, treneriu; 

• Įmonės, kuri teikia futbolo sporto organizacijoms paramą ne trumpiau n e i  10 

metų, vadovas. 

2.6. Trečiojo laipsnio ordinu gali būti apdovanojamas asmuo 50 metų jubiliejaus proga, susijęs su 

futbolo sportu ir atitinkantis ne mažiau dviejų šiame 2.5. punkte nurodytų sąlygų. 

2.7. Jau apdovanoto atitinkamo laipsnio ordinu asmens kandidatūrą galima siūlyti aukštesnio 

laipsnio apdovanojimui ne anksčiau kaip po 3 metų nuo paskutinio apdovanojimo datos. 

 

III. Teikimo apdovanoti tvarka 

3.1. Teisę siūlyti kandidatus LFF apdovanojimui gauti turi: 

31.1. LFF Prezidentas; 

31.2. LFF Generalinis sekretorius; 

31.3. LFF apdovanojimų įteikimo komisija; 

3.1.4. LFF Vykdomojo komiteto nariai. 

3.2. Už asmenų, kuriuos siūloma apdovanoti (kuriems siūloma skirti apdovanojimą), duomenų tikrumą 

atsako LFF apdovanojimų įteikimo komisija. Kandidatų sąrašas einamiesiems metams tvirtinti dėl 

asmenų apdovanojimo yra teikiami LFF Vykdomajam komitetui einamųjų metų pirmam 

vykdomajam posėdžiui. Teikimo iniciatoriai privalo parengti darbotvarkės klausimo svarstymo 

projektą ir jį pateikti elektroniniu paštu info@lff.lt. Darbotvarkės klausimo projekte turi būti 

trumpai išdėstyta siūlomo asmens biografija, nurodyti nuopelnai pagal šios tvarkos aprašą, 

duomenys apie ankstesnius apdovanojimus, pasiūlymas, kokiam apdovanojimui yra siūlomas 

kandidatas, duomenys apie asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos pateikimą 

LFF. 

3.3. Papildomi teikimai atskiru kreipimusi apdovanoti gali būti teikiami ištisus metus.  

 

IV. Apdovanojimų įteikimas 

4.1. Remiantis LFF Vykdomojo komiteto sprendimu, Dovanotojas įteikia apdovanotajam asmeniui 

apdovanojimą ir apdovanojimo dokumentą – sertifikatą, jei taikoma. Apdovanojimo dokumente - 

sertifikate turi būti nurodyti šie duomenys: dovanotojas, apdovanotasis asmuo, apdovanojimo 

pagrindas, kokio laipsnio apdovanojimu apdovanojama, apdovanojimo identifikacinis (serijinis 

numeris), patvirtintas LFF Prezidento ir  Generalinio sekretoriaus) parašu bei antspaudu. 

4.2. Apdovanojimas apdovanotajam asmeniui perduodamas nuosavybes teise.  
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4.3. Jeigu apdovanotasis miršta, nespėjus įteikti jam apdovanojimo, apdovanojimas ir apdovanojimo 

dokumentai ar premija gali būti įteikiami jo šeimos nariams ar artimiems giminaičiams. 

4.4. Apdovanojimus iškilmingai įteikia LFF Prezidentas i r / ar LFF Generalinis sekretorius arba jų 

įgaliotas asmuo. 

 

V. Apdovanotojo asmens teisės ir pareigos 

5.1. Kol apdovanojimas dar neperduotas jam, apdovanotasis asmuo turi teisę bet kada atsisakyti 

apdovanojimo. 

5.2. Apdovanotasis privalo savo veiksmais nežeminti LFF ir kitų futbolo sporto organizacijų vardo, 

futbolo sporto šakos, visokeriopai prisidėti prie šios šakos vystymo, propagavimo ir pan. 

5.3. Praradus apdovanojimo dokumentus, apdovanotojo asmens raštišku prašymu gali būti 

išduodami jų dublikatai. Prašyme turi būti nurodomos apdovanojimo praradimo aplinkybės, 

patvirtintos policijos išduotu juridinį faktą, nustatančiu dokumentu. Apdovanotojam apmokėjus 

prarasto apdovanojimo vertę, atitinkamai pažymėtą jo dublikatą, išduoda LFF įgaliotas asmuo. 

 

VI. LFF apdovanojimų atėmimas ir netekimas 

6.1. Jeigu apdovanotojo asmens veikla žemina dovanotojo vardą, LFF Vykdomojo komiteto sprendimu šie 

asmenys išbraukiami iš LFF apdovanotojų sąrašo.  

6.2. Jei apdovanotas asmuo atsisako jam skirto apdovanojimo arba apdovanotasis pažeidžia 6.1 punktą, 

LFF Vykdomasis komitetas LFF apdovanojimų įteikimo komisijos pirmininko teikimu išbraukia asmenį iš 

apdovanotų asmenų sąrašo (apdovanojimų įteikimo komisija nurodo atsisakymo/pažeidimo faktą). LFF 

Vykdomojo komiteto sprendimas dėl tokio asmens apdovanojimo pripažįstamas netekusiu galios ir 

laikomas neskundžiamu. 

6.3. Asmenys, išbraukti iš apdovanotų asmenų sąrašų, jiems įteiktus apdovanojimo ženklus ir 

apdovanojimo dokumentus privalo grąžinti apdovanojimų įteikimo komisijos pirmininkui per 2 dienas nuo 

vykdomojo komiteto sprendimo priėmimo dienos. 

 

VII. Baigiamosios nuostatos 

7.1. Administracinę veiklą, susijusią su apdovanojimų skyrimu ir įteikimu atlieka apdovanojimų 

įteikimo komitetas. . 

7.2. Apdovanojimų įteikimo komitetas: 

7.2.1. Saugo LFF VK patvirtintus apdovanojimų ir kitų pasižymėjimo ženklų projektus ir 

etalonus; 

7.2.2. Tikrina, ar teikimai apdovanojimams atitinka nustatytus šio aprašo reikalavimus; 
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7.2.3. Teikia LFF Vykdomajam komitetui dokumentus dėl apdovanojimų; 

7.2.4. Rengia apdovanojimo dokumentus - sertifikatus; 

7.2.5. Organizuoja iškilmingą apdovanojimų įteikimą; 

7.2.6. Išduoda apdovanojimo dokumentų ir apdovanojimų ženklų dublikatus 

7.2.7. Tvarko apdovanotojų sąrašus, kitus su apdovanojimais susijusius dokumentus 

7.2.8. Rūpinasi apdovanojimų ženklų gamyba. 

 

 

LFF Prezidentas  

Tomas Danilevičius 

 

 

LFF generalinis sekretorius 

Edagras Stankevičius 

 

 


