
                                                       Lietuvos futbolo bendruomenės  

 

M E M O R A N D U M A S 

 

dėl Lietuvos futbolo strategijos iki 2020 m. įgyvendinimo 

Futbolas – populiariausia sporto šaka pasaulyje. Nepaisant populiarumo ir klestėjimo, futbolo 

valdymas nuolatos vystėsi, pastaruoju metu tarptautinių federacijų ir futbolo valdymo struktūroje 

įvyko reikšmingų pokyčių, padariusių tarptautines futbolo organizacijas (UEFA ir FIFA) 

skaidresnėmis ir atviresnėmis futbolo bendruomenei. 

Futbolo bendruomenės atstovai, 2016 metų rugsėjo mėn. inicijavę darbo grupės Gero valdymo 

praktikai Lietuvos futbolo federacijoje įdiegti veiklą, susipažinę su jos paruoštame Raporte 

išdėstyta situacija ir siūlymais, įvertinusi tarptautinę praktiką ir UEFA bei FIFA rekomendacijas, 

mato daug galimybių tobulinti LFF valdymą, įdiegiant gerojo valdymo praktikos principus. 

Nauja kokybė ir rezultatai futbolo vystyme Lietuvoje neįmanomi be radikalių ir sisteminių 

reformų, futbolo bendruomenės, visuomenės ir valdžios institucijų bei LFF požiūrio pokyčių. 

  

Atsižvelgiant į tai, būtina: 

1. LFF turi būti atvira ir turi būti garantuotas futbolo bendruomenės įtraukimas į futbolo 

valdymą, kuriame dalyvautų ne tik LFF narių atstovai, bet ir suinteresuoti asmenys, 

suteikiant jiems galimybę pasisakyti dėl strateginių ir reikšmę futbolui turinčių klausimų. 

2. LFF visuotiniame susirinkime visos futbolo šakos ir struktūros turi būti atstovaujamos 

skaidriai, užtikrinant demokratinį LFF valdymo procesą. 

3. Narių atstovai LFF visuotiniame susirinkime turi būti kuo arčiau futbolo pagrindinės 

ląstelės – klubų. Tokiu būdu narystė LFF turėtų būti praplečiama ir remtis juridinių 

asmenų – futbolo klubų dalyvavimu.  

4. LFF turi būti numatyti aiškius kriterijus, kuriuos turi atitikti tiek LFF nariai, tiek jų 

atstovai visuotiniame susirinkime, siekiant išvengti galimo interesų konflikto priimant 

sprendimus, o svarbiausi sprendimai turi būti priimami slaptu balsavimu. 

5. Futbolo klubai turi priklausyti atitinkamoms regioninėms asociacijoms ir, vykdydami 

savo, kaip nario funkcijas, prisidėti prie futbolo vystymo ir LFF valdymo. 

6. LFF Vykdomasis komitetas turi būti plečiamas įtraukiant įvairių su futbolu susijusių 

organizacijų (suinteresuotų asmenų) atstovus, tokiu būdu didinant suinteresuotų grupių 

vaidmenį futbolo valdyme. Vykdomąjį komitetą turi sudaryti visų regioninių asociacijų, 

teisėjų, trenerių, futbolo žaidėjų asociacijų, profesionalaus futbolo, moterų futbolo, salės 

futbolo, vaikų ir jaunimo, mėgėjų, veteranų ir kt. atstovai bei nepriklausomi nariai. Tokiu 



būdu Vykdomajame komitete priimant sprendimus bus užtikrinami įvairių suinteresuotų 

grupių interesai. 

7. Turi būti užtikrintas vykdomos LFF ir jos narių veiklos viešumas bei atskaitomybė. LFF 

ir jos nariai savo interneto tinklapiuose turėtų skelbti ne tik jų veiklą reglamentuojančius 

vidaus dokumentus, bet taip pat padaryti viešai prieinamą informaciją apie realiai 

vykdomą veiklą, viešai skelbti finansines ataskaitas, audito išvadas bei rėmėjų lėšų 

panaudojimo ataskaitas.  

8. Skaidrumo ir nepriklausomumo principas taip pat turi būti taikomas ir atskiriems 

asociacijos nariams. Būtinybė užtikrinti nepriklausomumą ir išvengti interesų konflikto 

yra įtvirtinta tiek FIFA, tiek UEFA įstatuose. Todėl siekiant įgyvendinti šį principą 

Lietuvos futbolo valdyme, LFF nariais ir narių nariais neturėtų būti biudžetinės įstaigos, 

taip pat LFF etatiniai darbuotojai neturi būti LFF narių nariais, jų valdymo organų nariais 

ar atstovais LFF konferencijoje. 

9. Turėtų būti suformuota nepriklausoma Patarėjų taryba, kurios pagrindinė paskirtis – 

konsultuoti Prezidentą bei Vykdomojo komiteto narius priimant strateginę reikšmę LFF 

valdymui turinčius sprendimus. Šį organą turėtų sudaryti atitinkamų sričių ekspertai, 

kurie dalindamiesi savo profesine patirtimi padėtų užtikrinti efektyvių ir teisingų 

sprendimų priėmimą LFF. 

10. Turėtų būti patvirtintas LFF Elgesio kodeksas, numatant jame visumą principų, kurie 

užtikrintų skaidrų ir efektyvų LFF valdymo mechanizmą, kuris būtinas siekiant 

efektyvaus LFF tikslų įgyvendinimo. 

 

Šis Memorandumas  yra atviras pritarti ir teikti siūlymus visiems su Lietuvos futbolu susijusiems 

subjektams  - regioninėms ir šakinėms asociacijoms, susivienijimams, viešosioms įstaigoms, 

futbolo klubams, futbolo specialistams ir mėgėjams - kuriems priimtinas jo turinys. Visus 

kviečiame konsoliduotis ir prisijungti prie šio dokumento įgyvendinimo. 
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