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LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJOS 

DARBO SU TARPININKAIS TAISYKLĖS 
 

 

1. Taisyklių paskirtis 

1.1. Lietuvos futbolo federacija, būdama FIFA nare, vykdydama savo kaip FIFA narės įsipareigojimus 

bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, FIFA įstatais, FIFA darbo su tarpininkais 

reglamentu, LFF įstatais patvirtino šias LFF darbo su tarpininkais taisykles. 

 

2. Sąvokos ir apibrėžimai 

2.1. Taisyklėse iš didžiosios raidės rašomos sąvokos turi šias reikšmes: 

2.1.1. LFF – Lietuvos futbolo federacija. 

2.1.2. FIFA – Fédération Internationale de Football Association.  

2.1.3. Reglamentas - FIFA darbo su tarpininkais reglamentas. 

2.1.4. Taisyklės – šios LFF darbo su tarpininkais taisyklės. 

2.1.5. Tarpininkas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris atstovauja Žaidėjus ir/ar Klubus derybose, 

siekiant sudaryti Kontraktą, ir/arba atstovauja Klubus, siekiant sudaryti Transferio 

kontraktą, išskyrus advokatus, kaip jie yra suprantami pagal Lietuvos Respublikoje 

galiojančius teisės aktus, atstovaujančius Žaidėjus ir/ar Klubas atitinkamose derybose, 

teikiant teisines paslaugas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nutatyta tvarka sudarytas 

teisinių paslaugų teikimo sutartis. 

2.1.6. Klubas – viešas ar privatus juridinis asmuo, veikiantis futbolo srityje, plėtojantis futbolą, 

turintis futbolo komandą bei esantis Nariu.         . 

2.1.7. Narys – LFF narys ir/ar LFF nario narys. 

2.1.8. Oficialūs asmenys – asmenys, numatyti FIFA įstatų “Apibrėžimai” skyriaus 11 punkte. 

2.1.9. Žaidėjas – futbolo žaidėjas, registruotas Klube ir/ar siekiantis sudaryti Kontraktą su 

Klubu.  

2.1.10. Kontraktas – Žaidėjo ir Klubo sudaryta sportinės veiklos sutartis. 

2.1.11. Transferio kontraktas – sutartis dėl Žaidėjo perkėlimo iš vieno klubo į kitą. 

2.1.12. Atstovavimo sutartis – atstovavimo sutartis, reglamentuota Taisyklių 5 straipsnyje. 

2.1.13. Tarpininko deklaracija – deklaracija, kurios forma yra pateikiama Taisyklių 1 priede. 

2.1.14. Drausmės kodeksas – LFF drausmės kodeksas. 

2.1.15. FIS – LFF administruojama futbolo informacinė sistema, skirta supaprastinti futbolo 

administracinius procesus.  

2.2. Sąvokos taikytinos fiziniams asmenims yra taikomos abiems lytims. Sąvokos naudojamos 

vienaskaita yra taikomos ir daugiskaitai ir atvirkščiai. 
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3. Bendrieji principai 

3.1. Žaidėjai turi teisę pasitelkti Tarpininką Kontrakto sudarymo tikslais. 

3.2. Klubas turi teisę pasitelkti Tarpininką Kontrakto ir/ar Transferio kontrakto sudarymo tikslais. 

3.3. Pasirinkdami Tarpininkus, Žaidėjai ir Klubai turi būti rūpestingi, t. y. dėti visas pastangas ir 

užtikrinti, kad Tarpininkai pasirašys Tarpininkų deklaracijas ir sudarys rašytinę Atstovavimo sutartį. 

3.4. Tarpininkai, kai jie prisideda prie Kontrakto ir/ar Transferio kontrakto sudarymo, turi būti 

registruoti LFF šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. 

3.5. Žaidėjai ir Klubai neturi teisės ir jiems draudžiama pasitelkti kaip Tarpininkus Oficialius asmenis. 

3.6. Klubai privalo užtikrinti, kad jų Oficialūs asmenys nevykdytų Tarpininkų veiklos. 

3.7. Klubai ir Žaidėjai privalo užtikrinti, kad jie pasitelks tik nepriekaištingos reputacijos Tarpininkus. 

 

4. Tarpininkų registravimas 

4.1. Tarpininkai, kai jie prisideda prie Kontrakto ir/ar Transferio kontrakto sudarymo, turi būti 

registruojami LFF. 

4.2. Tarpininkų registracija yra vykdoma FIS. 

4.3. Tarpininkų registracija yra vykdoma pagal Klubų ir Žaidėjų, pasitelkusių Tarpininkus Kontraktų 

ir/ar Transferio kontraktų sudarymo tikslais, pateiktas užpildytas Tarpininko deklaracijas ir kitus 

LFF pareikalautus pateikti dokumentus. 

4.4. Žaidėjas, kuris pasitelkė Tarpininką Kontrakto (ar jo pakeitimo) sudarymo tikslais, nedelsiant po 

Kontrakto (ar jo pakeitimo) sudarymo momento privalo pateikti LFF pilnai užpildytos Tarpininko 

deklaracijos, kurios forma yra pateikiama šių Taisyklių 1 priede, orginalą, Atstovavimo sutarties, 

sudarytos tarp Žaidėjo ir Tarpininko atitinkamo Kontrakto ir/ar Transferio kontrakto atžvilgiu, 

kopiją ir bet kurį kitą dokumentą, kurio pareikalauja LFF. 

4.5. Klubas, kuris pasitelkė Tarpininką Kontrakto (ar jo pakeitimo) ir/ar Transferio kontrakto sudarymo 

tikslais, nedelsiant po Kontrakto (ar jo pakeitimo) ir/ar Transferio kontrakto sudarymo dienos 

privalo pateikti LFF pilnai užpildytos Tarpininko deklaracijos, kurios forma yra pateikiama šių 

Taisyklių 1 priede, orginalą, Atstovavimo sutarties, sudarytos tarp Klubo ir Tarpininko atitinkamo 

Kontrakto ir/ar Transferio kontrakto atžvilgiu, kopiją ir bet kurį kitą dokumentą, kurio pareikalauja 

LFF. 

4.6. Klubas ir Žaidėjai privalo informuoti LFF raštu apie bet kokį jų ir Tarpininko tarpusavio teisinių 

santykių pasikeitimą po Atstovavimo sutarties   

 

5. Atstovavimo sutartis 

5.1. Žaidėjas ar Klubas, pasitelkęs Tarpininką Kontrakto ir/ar Transferio kontrakto sudarymo tikslais, 

sutartinius teisinius santykius, kylančius tarp jo ir Tarpininko, privalo įforminti rašytine Atstovavimo 

sutartimi. 

5.2. Atstovavimo sutartis privalo būti sudaryta iš anksto iki Tarpininko veiklos atitinkamo Žaidėjo ar 

Klubo naudai pradžios. 
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5.3. Atstovavimo sutartyje turi būti nustatyti šie minimalūs duomenys ir sąlygos: šalių vardai ir pavardės, 

Tarpininko vykdytinos veiklos/teikiamų paslaugų Žaidėjo ir/ar Klubo naudai apimtis ir pobūdis, 

vykdytinos veiklos/ paslaugų teikimo trukmė, Tarpininkui mokėtino atlyginimo dydis, atlyginimo 

mokėjimo sąlygos, sutarties sudarymo data, sutarties nutraukimo sąlygos ir šalių parašai. Jeigu 

Atstovavimo sutartį sudaro nepilnametis Žaidėjas, tokiu atveju Atstovavimo sutartį taip pat turi 

pasirašyti tokio Žaidėjo tėvai (globėjai). 

5.4. Atstovavimo sutarties sąlygos privalo atitikti ir neprieštarauti FIFA ir LFF nustatytiems 

reikalavimams. 

5.5. Žaidėjas ar Klubas, sudaręs Atstovavimo sutartį su Tarpininku, šiose Taisyklėse nustatytais atvejais 

privalo tokios sutarties kopiją pateikti LFF. 

5.6. Po to, kai Atstovavimo sutartis yra pateikiama LFF, Klubas ir Žaidėjai privalo informuoti LFF raštu 

apie bet kokį jų ir Tarpininko tarpusavio teisinių santykių pagal atitinkamą Atstovavimo sutartį 

pasikeitimą, įvykusį po tokios Atstovavimo sutarties sudarymo, ne vėliau kaip per 7 (septynias) 

dienas nuo atitinkamo pasikeitimo įvykimo, o tuo atveju, kai toks pasikeitimas jau buvo įvykęs 

Atstovavimo sutarties pateikimo LFF momentu - tuo pačiu metu, kai yra pateikiama LFF 

Atstovavimo sutartis.   

 

6. Atskleidimas ir paskelbimas 

6.1. Žaidėjai ir Klubai LFF reikalavimu privalo pateikti ir atskleisti LFF visus duomenis apie bet kokius 

sutartus ir/ar faktiškai atliktus bet kokio pobūdžio mokėjimus Tarpininkams, taip pat bet kokias 

sutartis ir/ar kitus dokumentus, sudarytus ir/ar pasirašytus su Tarpininkais ir/ar susijusius su jų 

naudai Tarpininko vykdyta/vykdoma veikla ir/ar teiktomis/teikiamomis paslaugomis. 

6.2. Visi Taisyklių 4.4. ir 4.5 punktuose nurodyti dokumentai, taip pat dokumentai, nurodyti Taisyklių 

6.1. punkte, jeigu jų pareikalauja LFF, privalo būti pateikti LFF kartu su Kontraktu ir/ar Transferio 

kontraktu, kai yra vykdoma Žaidėjo registracija Klube, nebent jie buvo pateikti LFF anksčiau. 

6.3. Klubai ir Žaidėjai privalo užtikrinti, kad visuose Kontraktuose ir/ar Transferio kontraktuose, kurie 

buvo sudaryti pasitelkus Tarpininkus, būtų nurodyti Tarpininkų, prisidėjusių prie tokių Konktraktų 

ir/ar Transferio kontraktų sudarymo, vardai ir pavardės, o patys kontraktai pasirašyti pačių 

Tarpininkų. 

6.4. Tuo atveju, jeigu sudarant Kontraktą/Transferio kontraktą, nebuvo pasitelktas joks Tarpininkas, tai 

turi būti aiškiai nurodoma atitinkamame Kontrakte/Transferio kontrakte. 

6.5. LFF kiekvienų kalendorinių metų kovo mėnesio pabaigoje viešai savo interneto svetainėje 

(www.lff.lt) paskelbia Reglamento 6 straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją. 

 

7. Atsiskaitymas su Tarpininkais. 

7.1. Tuo atveju, kai Tarpininką atlygintinai pasitelkia Žaidėjas, Tarpininkui mokėtina atlyginimo suma 

turi būti apskaičiuojama pagal Žaidėjo pagrindines bruto pajamas, gaunamas per visą Kontrakto 

galiojimo terminą. 
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7.2. Tuo atveju, kai Tarpininką atlygintinai pasitelkia Klubas, Tarpininkui turi būti mokamas iš anksto 

sutartas vienkartinis atlygis, nebent šalys susitaria tokio atlygio mokėjimą išdėstyti dalimis. 

7.3. Klubai privalo užtikrinti, kad Tarpininkams mokėtinas atlygis nebus jokiu būdu susietas su Klubo 

gaunama transfero kompensacija, kompensacija už žaidėjo treniravimą, solidarumo išmokomis ir/ar 

bet kokiais kitais mokėjimais, gaunamais ryšium su Žaidėjo perkėlimu į kitą futbolo klubą. 

7.4. Sutartas atlyginimas Tarpininkui privalo būti mokamas tiesiogiai Tarpininkui. Atlyginimą 

Tarpininkui privalo sumokėti tiesiogiai pats jį pasitelkęs Žaidėjas ar Klubas, išskyrus šiose Taisyklėse 

nustatytas išimtis. 

7.5. Tuo atveju, kai Tarpininką buvo pasitelkęs Žaidėjas, Žaidėjo prašymu Žaidėjo mokėtiną atlygį 

Tarpininkui gali sumokėti Klubas. 

7.6. Oficialiems asmenims yra draudžiama gauti bet kokius mokėjimus, susijusius su Tarpininko 

vykdytina veikla pagal šias Taisykles, iš Tarpininko. 

7.7. Žaidėjams ir/ar Klubams, kurie pasitelkia Tarpininkus Kontraktų ir/ar Transferio kontraktų 

sudarymo tikslais, draudžiama atlikti bet kokius mokėjimus tokiems Tarpininkams, jeigu 

suinteresuotas Žaidėjas yra nepilnametis. 

 

8. Interesų konfliktas 

8.1. Prieš pasitelkdami Tarpininką, Žaidėjai ir/ar Klubai privalo dėti visas pastangas ir užtikrinti, kad 

nėra ir nebus jokio intereso konflikto jų tarpusavio santykiuose. 

8.2. Interesų konfliktu nebus laikomi atvejai, kai Tarpininkas raštu atskleidžia visus faktinius ar galimus 

interesų konfliktus, kuriuos jis galėjo patirti su bet kuria iš santykiuose dėl Kontrakto ir/ar 

Transferio kontrakto sudarymo šalių, ir jeigu prieš pradėdamas veikti ir/ar teikti atitinkamas 

paslaugas Tarpininkas gauna aiškų raštišką visų kitų susijusių šalių sutikimą. 

8.3. Kai Žaidėjas ir Klubas nori pasitelkti tą patį Tarpininką dėl to paties Kontrakto sudarymo, tokiu 

atveju prieš Tarpininkui pradedant veikti ir/ar telkti atitinkamas paslaugas, suinteresuotas Žaidėjas ir 

Klubas turi pateikti savo aiškų raštišką sutikimą ir raštu susitarti, kuri šalis (Žaidėjas ir/ar Klubas) 

atsiskaitys su Tarpininku. 

 

9. Nenumatyti klausimai 

9.1. Šiuose Taisyklėse nenumatyti klausimai yra sprendžiami sutinkamai su Reglamente įtvirtintu 

reglamentavimu. Tuo atveju, jeigu tokių klausimų nereglamentuoja ir Reglamentas, juos sprendžia 

LFF Vykdomasis komitetas, kurio sprendimai yra galutiniai. 

 

10. Taisyklių aiškinimas 

10.1. Aiškinant šių Taisyklių nuostatas, atsižvelgiama į Reglamente nustatytą reglamentavimą. 

 

11. Baigiamosios nuostatos 

11.1. Šios Taisyklės yra privalomos visiems Tarpininkams, Klubams, Žaidėjams ir Oficialiems asmenims. 
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11.2. Už Taisyklių pažeidimą taikomos Drausmės kodekse nutatytos sankcijos. 

11.3. LFF viešai paskelbia apie Tarpininkui taikytas sankcijas bei apie jas informuoja FIFA. 

11.4. Nuo Taisyklių įsigaliojimo momento bet kurios iki šių Taisyklių įsigaliojimo momento LFF priimtos 

taisyklės ta dalimi, kiek tai, susiję su FIFA žaidėjų agentais, netenka galios. 

11.5. Šios Taisyklės įsigalioja nuo 2015 m. gegužės 01 d. 

 

Kaunas, 2015 m. balandžio 21 d.  

  

 

LFF VYKDOMOJO KOMITETO VARDU: 

 

 

Julius Kvedaras   Edvinas Eimontas 

LFF Prezidentas   LFF Generalinis direktorius 
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PRIEDAS Nr. 1 

 

TARPININKO DEKLARACIJOS FORMA FIZINIAMS ASMENIMS 

 

Vardas  
Pavardė  

Gimimo data  
Tautybė  

Gyvenamosios vietos adresas  
Mob. tel. numeris  

El. p. adresas  
 

 
Aš,        
 (Tarpininko vardas (-ai), pavardė (-ės))   
 
ŠIUO DOKUMENTU PAREIŠKIU: 
 

1. Įsipareigoju gerbti ir laikytis visų privalomų galiojančių nacionalinių ir tarptautinių įstatymų nuostatų, 
įskaitant nuostatas, ypatingai susijusias su mano kaip tarpininko veikla, numatyta FIFA darbo su 
tarpininkais reglamente ir LFF darbo su tarpininkais taisyklėse, atliekant mano kaip tarpininko veiklą. Be 
to, sutinku būti susaistytas (-a) LFF įstatais, konfederacijų įstatais ir taisyklėmis, taip pat FIFA įstatais ir 
taisyklėmis atliekant mano kaip tarpininko veiklą. 

2. Pareiškiu, kad šiuo metu neinu oficialaus asmens, kaip tai apibrėžta FIFA įstatų skyriaus “Apibrėžimai” 
11 punkte, pareigų ir neisiu tokių pareigų artimoje ateityje. 

3. Pareiškiu, kad mano reputacija yra nepriekaištinga ir ypač patvirtinu, kad man niekada nebuvo taikyta 
baudžiamoji atsakomybė dėl finansinio ar smurtinio pobūdžio nusikaltimų veikų. 

4. Pareiškiu, kad neturiu sutartinių santykių su LFF, jokiomis lygomis, asociacijomis, konfederacijomis ar 
FIFA, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas. Iškilus neaiškumui, įsipareigoju atskleisti bet kokius 
reikalaujamus atskleisti susitarimus ir duomenis. Taip pat patvirtinu, kad užkirsiu kelią atsirasti pagrindui 
manyti, tiesiogiai ar netiesiogiai, jog egzistuoja tokie sutartiniai santykiai su LFF, lygomis, asociacijomis, 
konfederacijomis ar FIFA ryšium su mano kaip tarpininko veikla. 

5. Pareiškiu, kad sutinkamai su LFF darbo su tarpininkais taisyklių 7.3. punktu nepriimsiu jokių LFF darbo 
su tarpininkais taisyklių 7.3. punkte numatytų mokėjimų. 

6. Pareiškiu, kad sutinkamai su LFF darbo su tarpininkais taisyklių 7.7. punktu nepriimsiu jokių mokėjimų 
iš jokios šalies, jei suinteresuotas žaidėjas yra nepilnametis. 

7. Pareiškiu, kad nei tiesiogiai nei netiesiogiai nedalyvausiu ir jokiais kitais būdais nebūsiu susijęs su 
lažybomis, azartiniais žaidimais, loterijomis ir panašiais įvykiais ar su futbolo rungtynėmis susijusiais 
sandoriais. Patvirtinu, kad man draudžiama, pasyviai ar aktyviai, turėti pelno dalį įmonėse, koncernuose, 
organizacijose ir t.t., kurios skatina, organizuoja ar vykdo tokius įvykius ar transakcijas, ir įsipareigoju 
laikytis šio draudimo. 

8. Sutinkamai su LFF darbo su tarpininkais taisyklių 6.1. punktu leidžiu LFF gauti pilną informaciją apie 
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bet kokio pobūdžio mokėjimus, kuriuos man sumokėjo klubas ar žaidėjas už mano kaip tarpininko 
paslaugas. 

9. Sutinkamai su LFF darbo su tarpininkais taisyklių 6.1. punktu leidžiu LFF, lygoms, asociacijoms, 
konfederacijoms ar FIFA gauti, jei reikia, tyrimo tikslais, visus kontraktus, sutartis ir įrašus, susijusius su 
mano kaip tarpininko veikla. Taip pat, leidžiu aukščiau minėtoms organizacijoms gauti visus kitus 
tinkamus dokumentus iš bet kurios kitos šalies, kuri pataria, palengvina ar aktyviai dalyvauja derybose, už 
kurias esu atsakingas (-a). 

10. Sutinkamai su LFF darbo su tarpininkais taisyklių 6.5. punktu leidžiu LFF laikyti ir apdoroti bet kokius 
duomenis jų paskelbimo tikslais. 

11. Sutinkamai su LFF darbo su tarpininkais taisyklių 11.3. punktu leidžiu LFF viešai paskelbti bet kokių 
drausminių sankcijų, kurių buvo imtasi prieš mane, duomenis ir atitinkamai informuoti FIFA. 

12. Pilnai žinau ir sutinku, kad ši deklaracija būtų pasiekiama visiems LFF kompetentingų organų nariams. 
13. Sutinku, jog LFF rinktų, naudoti ir atskleistų mano asmens duomenis LFF darbo su tarpininkais taisyklių 

įgyvendinimo tikslais. 

 
 
Patvirtinu, kad šią deklaraciją sudariau gera valia. Jos tikrumas pagrįstas man šiuo metu prieinama informacija ir 
medžiaga, ir sutinku, kad LFF pradėtų bet kokius patikrinimus, kurie gali būti reikalingi patikrinti šioje 
deklaracijoje esančios informacijos teisingumą. Taip pat patvirtinu ir įsipareigoju, jog jei pateikus šią deklaraciją 
pasikeistų bet kokia aukščiau minėta informacija, nedelsiant informuosiu LFF apie tokį pasikeitimą. 
 
 
 
        
(Vieta ir data)    (Tarpininko vardas, pavardė, parašas) 
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TARPININKO DEKLARACIJOS FORMA JURIDINIAMS ASMENIMS 

 

Juridinio asmens pavadinimas  

Buveinės adresas  
Juridinio asmens kodas  

Telefonas  
Faksas  

El. p. adresas  

Interneto svetainės adresas  
Įgalioto atstovo vardas, pavardė   

 

toliau tekste vadinama “Įmone” 

(pastaba: visi Įmonės vardu veikiantys asmenys turi užpildyti atskirą Tarpininko deklaraciją) 
 

 
Aš,        
 (vardas (-ai), pavardė (-ės) asmens, atstovaujančio juridinį asmenį)   
 
tinkamai įgaliotas atstovauti Įmonę, 
 
ŠIUO DOKUMENTU PAREIŠKIU: 
 

1. Pareiškiu, kad Įmonė, kurią aš atstovauju, ir aš pats įsipareigojame gerbti ir laikytis visų privalomų 
galiojančių nacionalinių ir tarptautinių įstatymų nuostatų, įskaitant nuostatas, ypatingai susijusias su mūsų 
kaip tarpininko veikla, numatyta FIFA darbo su tarpininkais reglamente ir LFF darbo su tarpininkais 
taisyklėse, atliekant mūsų kaip tarpininko veiklą. Be to, sutinkame būti susaistyti LFF įstatais, 
konfederacijų įstatais ir taisyklėmis, taip pat FIFA įstatais ir taisyklėmis atliekant mūsų kaip tarpininko 
veiklą. 

2. Pareiškiu, kad šiuo metu neinu oficialaus asmens, kaip tai apibrėžta FIFA įstatų skyriaus “Apibrėžimai” 
11 punkte, pareigų ir neisiu tokių pareigų artimoje ateityje. 

3. Pareiškiu, kad mano reputacija yra nepriekaištinga ir ypač patvirtinu, kad man niekada nebuvo taikyta 
baudžiamoji atsakomybė dėl finansinio ar smurtinio pobūdžio nusikaltimų veikų. 

4. Pareiškiu, kad Įmonė, kurią aš atstovauju, ir aš pats neturime sutartinių santykių su LFF, jokiomis 
lygomis, asociacijomis, konfederacijomis ar FIFA, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas. Iškilus 
neaiškumui, įsipareigojame atskleisti bet kokius reikalaujamus atskleisti susitarimus ir duomenis. Taip pat 
patvirtiname, kad užkirsime kelią atsirasti pagrindui manyti, tiesiogiai ar netiesiogiai, jog egzistuoja tokie 
sutartiniai santykiai su LFF, lygomis, asociacijomis, konfederacijomis ar FIFA ryšium su mūsų kaip 
tarpininko veikla. 

5. Pareiškiu, kad sutinkamai su LFF darbo su tarpininkais taisyklių 7.3. punktu nei Įmonė, kurią aš 
atstovauju, nei aš pats nepriimsime jokių LFF darbo su tarpininkais taisyklių 7.3. punkte numatytų 
mokėjimų. 

6. Pareiškiu, kad sutinkamai su LFF darbo su tarpininkais taisyklių 7.7. punktu nei Įmonė, kurią aš 
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atstovauju, nei aš pats nepriimsime jokių mokėjimų iš jokios šalies, jei suinteresuotas žaidėjas yra 
nepilnametis. 

7. Pareiškiu, kad nei tiesiogiai nei netiesiogiai nei Įmonė, kurią aš atstovauju, nei aš pats nedalyvausiu ir 
jokiais kitais būdais nebūsiu susijęs su lažybomis, azartiniais žaidimais, loterijomis ir panašiais įvykiais ar 
su futbolo rungtynėmis susijusiais sandoriais. Patvirtiname, kad nei Įmonei, kurią aš atstovauju ir man 
yra draudžiama, pasyviai ar aktyviai, turėti pelno dalį įmonėse, koncernuose, organizacijose ir t.t., kurios 
skatina, organizuoja ar vykdo tokius įvykius ar transakcijas, ir įsipareigojame laikytis šio draudimo. 

8. Sutinkamai su LFF darbo su tarpininkais taisyklių 6.1. punktu leidžiu LFF gauti pilną informaciją apie 
bet kokio pobūdžio mokėjimus, kuriuos man sumokėjo klubas ar žaidėjas už mano kaip tarpininko 
paslaugas. 

9. Sutinkamai su LFF darbo su tarpininkais taisyklių 6.1. punktu Įmonės, kurią aš atstovauju, vardu leidžiu 
LFF, lygoms, asociacijoms, konfederacijoms ar FIFA gauti, jei reikia, tyrimo tikslais, visus kontraktus, 
sutartis ir įrašus, susijusius su mūsų kaip tarpininko veikla. Taip pat, Įmonės, kurią aš atstovauju, vardu 
leidžiu aukščiau minėtoms organizacijoms gauti visus kitus tinkamus dokumentus iš bet kurios kitos 
šalies, kuri pataria, palengvina ar aktyviai dalyvauja derybose, už kurias yra atsakinga Įmonė, kurią aš 
atstovauju. 

10. Sutinkamai su LFF darbo su tarpininkais taisyklių 6.5. punktu Įmonės, kurią aš atstovauju, vardu leidžiu 
LFF laikyti ir apdoroti bet kokius duomenis jų paskelbimo tikslais. 

11. Sutinkamai su LFF darbo su tarpininkais taisyklių 11.3. punktu Įmonės, kurią aš atstovauju, vardu leidžiu 
LFF viešai paskelbti bet kokių drausminių sankcijų, kurių buvo imtasi prieš Įmonę, kurią aš atstovauju, 
duomenis ir atitinkamai informuoti FIFA. 

12. Pilnai žinau ir sutinku, kad ši deklaracija būtų pasiekiama visiems LFF kompetentingų organų nariams. 
13. Sutinku, jog LFF rinktų, naudoti ir atskleistų mano asmens duomenis LFF darbo su tarpininkais taisyklių 

įgyvendinimo tikslais. 

 
 
Įmonės, kurią aš atstovauju, ir savo vardu patvirtinu, kad ši deklaracija yra sudaryta gera valia. Jos tikrumas 
pagrįstas mums šiuo metu prieinama informacija ir medžiaga, ir sutinkame, kad LFF pradėtų bet kokius 
patikrinimus, kurie gali būti reikalingi patikrinti šioje deklaracijoje esančios informacijos teisingumą. Taip pat 
patvirtiname ir įsipareigojame, jog jei pateikus šią deklaraciją pasikeistų bet kokia aukščiau minėta informacija, 
nedelsiant informuosime LFF apie tokį pasikeitimą. 
 
 
 
        
(Vieta ir data)    (Tarpininko atstovo vardas, pavardė ir parašas) 
 

 


