LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJA
TAISYKLĖS DĖL DALYVAVIMO FUTBOLO KLUBŲ VALDYME

1.

BENDROSIOS NUOSTATOS:
1.1. Šių taisyklių tikslas ir paskirtis yra užtikrinti, jog futbolo klubai nebūtų valdomi ir/ar kontroliuojami asmenų,
galinčių tokiems futbolo klubams daryti neigiamą ekonominę, finansinę ar kitokio pobūdžio įtaką, bei siekti,
kad futbolo klubus valdantys asmenys atitiktų tokį reikalavimų lygį, kuris padėtų užtikrinti ir saugotų
tinkamą LFF varžybų, LFF varžybose dalyvaujančių futbolo klubų bei paties futbolo kaip sporto šakos
reputaciją.
1.2. Šios taisyklės nustato reikalavimus futbolo klubus valdantiems asmenims, su tuo susijusias šių asmenų bei jų
valdomų futbolo klubų pareigas bei jų atsakomybę už šių pareigų nevykdymą ir/ar netinkamą vykdymą.

2. SĄVOKOS:
2.1. Valdantis asmuo – fizinis asmuo:
a) einantis Klubo vadovo ir/ar Klubo valdymo organo nario pareigas, ir/ar
b) esantis Klubo dalyviu, tiesiogiai ar netiesiogiai per kitus su juo susijusius asmenis ir/ar kartu su juos
susijusiais asmenimis turintis ne mažiau kaip 1/5 balsavimo teisių Klubo dalyvių susirinkimuose, ir/ar
c) kuriam yra suteiktos Klubo valdymo organų kompetenciją sudarančios visos ar dalis teisių, ir/ar
d) kitaip turintis ir/ar galintis daryti reikšmingą įtaką Klubo valdymo organų ir/ar Klubo dalyvių
priimamiems sprendimais.
2.2. Klubas – futbolo klubas.
2.3. Taisyklės – šios taisyklės dėl dalyvavimo futbolo klubų valdyme.
2.4. LFF – Lietuvos futbolo federacija.
2.5. LFF VK – Lietuvos futbolo federacijos Vykdomasis komitetas.
2.6. Skyrius - Lietuvos futbolo federacijos Licencijavimo skyrius.
2.7. Drausmės kodeksas – Lietuvos futbolo federacijos Drausmės kodeksas.
3. DALYVAVIMO KLUBO VALDYME RIBOJIMAS:
3.1. Joks asmuo neturi teisės būti Klubą Valdančiu asmeniu ir joks Klubas negali turėti Valdančio asmens,
kuris/dėl kurio:
3.1.1. negali būti Klubą Valdančiu asmeniu ir/ar dalyvauti Klubo valdyme sutinkamai su Lietuvos
Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir/ar LFF priimtomis taisyklėmis;
3.1.2. įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra/buvo teistas ne mažesne nei 12 (dvylikos) mėnesių laisvės
atėmimo bausme ir/ar buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, pasireiškusia nesąžiningu
ir/ar negarbingu elgesiu, nepriklausomai nuo paskirtos bausmės, jeigu atitinkamas teistumas nėra
pasibaigęs;
3.1.3. jis yra ir/ar anksčiau buvo Valdančiu asmeniu kitame Klube, kuris jam būnant jį Valdančiu asmeniu
ar vėliau dėl tokio Klubo valdymo, jam esant Valdančiu asmeniu, bankrutavo, tapo nemokiu ir
neatkūrė mokumo, pasitraukė (buvo pašalintas) iš LFF (ar kitų LFF pripažįstamų futbolo
organizacijų vykdomų) varžybų nepasibaigus sezonui ir/ar nustojo vykdyti savo kaip futbolo klubo
veiklą ir jos neatnaujino;
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3.1.4. buvo pripažintas padariusiu arba pripažino padaręs bet kuriuo ankstesniu metu:
3.1.4.1. pažeidimą, už kurį jam buvo skirta draudimo dalyvauti su futbolu susijusioje veikloje
sankcija;
3.1.4.2. Drausmės kodekso 44 straipsnyje numatyta ir/ar ją atitinkančią veiką;
3.1.4.3. Drausmės kodekso 45 straipsnyje ir/ar ją atitinkančią veiką;
3.1.4.4. taisyklių, draudžiančias dalyvavimą lažybose, susijusiose su varžybomis, kuriuose dalyvauja
Klubai, pažeidimą;
3.1.4.5. veiksmus, kuriais buvo padaryta žala LFF ir/ar futbolo kaip sporto šakos reputacijai;
3.1.4.6. veiksmus, sukėlusius žymią turtinę žalą LFF ir bet kuriam Klubui;
3.1.4.7. kitus veiksmus, kurie laikytini nesuderinamais su dalyvavimu atitinkamo Klubo valdyme;
3.1.5. yra kitų aplinkybių, sudarančių pagrindą manyti, jog tokiam asmeniui dalyvaujant atitinkamo Klubo
valdyme, gali būti pažeidžiama arba neigiamai įtakojama to Klubo, LFF, LFF varžybų, kitų LFF
varžybose dalyvaujančių futbolo klubų bei paties futbolo kaip sporto šakos reputacija ir
integralumas.
3.2. Skyriui nustačius, jog Klubą Valdantis asmuo neturi teisės būti Valdančiu asmeniu pagal šių Taisyklių 3.1.
punktą, Skyrius pateikia atitinkamam Klubui reikalavimą užtikrinti, jog per Skyriaus nustatytą terminą, kuris
negali būti trumpesnis nei 7 (septynios) dienos, toks Klubą Valdantis asmuo būtų pašalintas ir/ar pats
pasitrauktų iš Klubo valdymo. Klubas ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto Skyriaus nustatyto
termino pabaigos, privalo pateikti Skyriui įrodymus, jog toks Klubas įvykdė reikalavimą dėl atitinkamo
asmens pašalinimo ir/ar pasitraukimo iš Klubo valdymo.
4. INFORMAVIMO IR LEIDIMO GAVIMO PAREIGA:
4.1. Ne vėliau kaip iki kiekvienų einamųjų metų kovo 15 d., kiekvienas Klubas privalo pateikti Skyriui:
4.1.1. jį Valdančių asmenų sąrašą, kuriame pateikiama informacija apie Valdančius asmenis, nurodant jų
vardą, pavardę, Klube užimamą statusą ir/ar pareigas ir kitą informaciją, sudarančią prielaidas jį laikyti
Klubą Valdančiu asmeniu;
4.1.2. kiekvieno Klubą Valdančio asmens pasirašytą deklaraciją, kuria jis patvirtina, jog nėra šių Taisyklių 3.1.
punkte nurodytų aplinkybių, bei įsipareigoja laikytis Taisyklių, Drausmės kodekso bei kitų jo atžvilgiu
taikytinų ir/ar jam privalomų LFF taisyklių. Deklaracijos forma yra pateikiama šių Taisyklių priede Nr.
1.
4.2. Asmuo tapti Klubą Valdančiu asmeniu gali tik gavęs išankstinį LFF VK leidimą.
4.3. Tuo atveju, jeigu asmuo ketina tapti nauju atitinkamo Klubo Valdančiu asmeniu:
4.3.1. atitinkamas Klubas iki tokio asmens tapimo nauju Klubą Valdančiu asmeniu privalo pateikti Skyriui
pranešimą apie to asmens ketinimą tapti nauju Klubą Valdančius asmeniu, kuriame turi būti pateikta
išsami informacija apie jo dalyvavimą Klubo valdyme ir tokio dalyvavimo pobūdį jam tapus Klubą
Valdančiu asmeniu, taip pat tokio asmens užpildytą ir pasirašytą deklaraciją (priedas Nr. 1),
patvirtinančią, jog nėra šių Taisyklių 3.1. punkte nurodytų aplinkybių tokio asmens atžvilgiu;
4.3.2. atitinkamas Klubas privalo pateikti Skyriui jo nustatytais terminais kitą Skyriaus prašomą informaciją
ir dokumentus, kuriuos Skyrius mano poreikį gauti, siekiant įvertinti asmens, ketinančio tapti nauju
Klubą Valdančiu asmeniu, atitikimą Taisyklių 3.1. punkte nustatytiems reikalavimams;
4.3.3. Skyrius turi teisę savo iniciatyva rinkti informaciją ir duomenys apie atitinkamą nauju Klubą
Valdančiu asmeniu ketinantį tapti asmenį;
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4.3.4. Skyrius parengia ir pateikia LFF VK savo išvadą dėl atitinkamo asmens, ketinančio tapti Valdančiu
asmeniu, galimybės būti Valdančiu asmeniu sutinkamai su Taisyklių 3.1. punkte nurodytomis
aplinkybėmis ir reikalavimais;
4.3.5. LFF VK artimiausiame posėdyje po Skyriaus išvados gavimo priima sprendimą dėl leidimo tapti
Klubą Valdančiu asmeniu suteikimo; LFF VK, priimdamas sprendimą dėl atitinkamo leidimo
suteikimo nėra saistomas Skyriaus išvados;
4.3.6. atitinkamas asmuo, ketinantis tapti nauju Klubą Valdančiu asmeniu, juo gali tapti tik po to, kai LFF
VK priima sprendimą suteikti leidimą tokiam asmeniui tapti atitinkamo Klubo Valdančiu asmeniu.
4.4. LFF VK gali atsisakyti suteikti leidimą atitinkamam asmeniui tapti nauju Klubą Valdančiu asmeniu, jeigu:

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.4.1. Klubo pateikti dokumentai neatitinka šių Taisyklių nustatytų reikalavimų, pateikti ne visi Taisyklėse
nustatyti ar papildomai pareikalauti duomenys ir dokumentai ar jie yra neteisingi;
4.4.2. LFF VK nuomone, asmuo, ketinantis tapti nauju Klubą Valdančiu asmeniu neatitinka Taisyklių 3.1.
punkte nustatytų reikalavimų.
LFF VK gali panaikinti leidimą tapti Klubą Valdančiu asmeniu, jeigu:
4.5.1. leidimas buvo gautas apgaulės būdu ar kitaip pažeidus LFF taisykles ar kitus teisės aktus;
4.5.2. asmuo, kuriam rinkti ar skirti buvo išduotas leidimas, nebeatitinka šių Taisyklių nustatytų
reikalavimų leidimui suteikti.
Apie priimtą sprendimą panaikinti leidimą pranešama Klubui. LFF VK priėmus sprendimą leidimą
panaikinti, Klubas privalo nedelsdamas privalo užtikrinti, kad atitinkamas Klubą Valdantis asmuo, dėl kurio
buvo suteiktas LFF VK panaikintas leidimas, būtų pašalintas ir/ar pasitrauktų iš Klubo valdymo.
Klubas, pasikeitus bet kokiems duomenims, nurodytiems remiantis Taisyklių 4.1. punkte pateikiamoje
deklaracijoje, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo duomenų pasikeitimo, privalo
pateikti Skyriui atnaujintą, sutinkamai su Taisyklių 4.1. punktu užpildytą deklaraciją.
Klubą Valdantis asmuo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas, po to, kai atsiranda Taisyklių
3.1. punkte nurodytos aplinkybės ir/ar jis dėl bet kokių priežasčių nustoja būti Valdančiu asmeniu, apie šių
aplinkybių atsiradimą turi informuoti atitinkamą Klubą ir Skyrių.
Klubas ir atitinkamas Valdantis asmuo privalo užtikrinti, jog vykdant šioje Taisyklių dalyje (4 dalis)
nustatytus įpareigojimus, pateikiama informacija būtų išsami ir teisinga bei atsako už šios pareigos
netinkamą vykdymą.

5. ATSAKOMYBĖ:
5.1. Drausmės kodekso nustatyta tvarka yra skiriamos sankcijos Klubui, kuris:
5.1.1. turi Valdantį asmenį, neturintį teisės būti Valdančiu asmeniu sutinkamai su šiomis Taisyklėmis,
išskyrus atvejus, kai Klubas įrodo, jog jis nežinojo ir negalėjo žinoti, jog atitinkamas asmuo
negali/negalėjo būti Valdančiu asmeniu;
5.1.2. pažeidė Taisyklių 3.2. punkte nurodytą pareigą;
5.1.3. pažeidė bet kurią iš Taisyklių 4 dalyje nurodytą pareigą.
5.2. Už Taisyklių 5.1. punkte nurodytus pažeidimus Klubui gali būti skiriama bet kuri Drausmės kodekse
nustatyta sankcija.
Sankcijos skirimas neatleidžia Klubo nuo pareigos pašalinti padarytą pažeidimą. Kompetentingas LFF
organas, skirdamas Klubui sankciją, nustato terminą, per kurį atitinkamas pažeidimas turi būti pašalintas.
Klubui nepašalinus pažeidimo per papildomą terminą, jam gali būti skiriamos naujos Drausmės kodekse
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numatytos sankcijos.
6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:
6.1. Taisyklės yra privalomos ir taikomos visiems Klubams, dalyvaujantiems, ketinantiems dalyvauti ir/ar
išreiškusiems norą/pageidavimą dalyvauti LFF A lygos varžybose ir/ar LFF I lygos pirmenybėse, bei juos
Valdantiems asmenims.
6.2. Ši Taisyklių redakcija įsigalioja nuo atitinkamo LFF VK sprendimo, kuriuos šios Taisyklės yra
patvirtinamos, priėmimo momento.

Šios taisyklės buvo patvirtinos 2013 m. kovo 28 d. Lietuvos futbolo federacijos Vykdomojo komiteto sprendimu.

LFF prezidentas
Julius Kvedaras

LFF generalinis direktorius
Edvinas Eimontas
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Taisyklių dėl dalyvavimo futbolo klubų valdyme priedas Nr. 1

________________________________________________
(valdančio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas)

________________________________________________
(klubo, kuriame deklaraciją jis yra valdantis asmuo, pavadinimas, kodas)
______________________________________________
(valdančio asmens statusas klube ir/ar klubo valdymo atžvilgiu)

DEKLARACIJA
_________________
(data, vieta)

Šiuo aš, _______________________________, patvirtinu, jog mano atžvilgiu neegzistuoja ir nėra jokių aplinkybių,
(vardas, pavardė)

dėl kurių, remiantis Lietuvos futbolo federacijos taisyklių dėl dalyvavimo futbolo klubų valdymo (toliau – Taisyklės)
3.1. punktu, neturėčiau teisės futbolo klube būti valdančiu asmeniu kaip tai suprantama pagal Taisyklių 2.1. punktą.
Patvirtinu, jog šioje deklaracijoje pateikta informacija yra teisinga.
Patvirtintu, kad esu susipažinęs su Taisyklėmis, jose nustatytais reikalavimais bei įsipareigoju pilna apimtimi laikytis
Taisyklių, Lietuvos futbolo federacijos Drausmės kodekso bei kitų mano atžvilgiu taikytinų ir/ar man privalomų LFF
taisyklių.

__________________________________
(vardas, pavardė, parašas)
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