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LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJOS KLUBŲ VYSTYMO PARAMOS FONDO 

ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos futbolo federacijos (toliau – LFF) klubų vystymo paramos fondo administravimo taisyklės (toliau – 

Taisyklės) nustato paraiškų LFF klubų vystymo paramos fondo (toliau – Fondas) paramai gauti pateikimo 

tvarką, Fondui teikiamų paraiškų reikalavimus, taip pat reikalavimus pareiškėjams, rėmimo kriterijus, gautos 

paramos naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotą paramą tvarką. 

2. Fondo pagrindinis tikslas yra skatinti futbolo klubų vykdomo vaikų ir jaunimo sportinio ugdymo kokybės 

augimą ir gerinimą.  

3. Parama yra skiriama piniginėmis lėšomis. Parama gali būti skiriama ir kitais būdais. 

4. Fondo veikla vykdoma vadovaujantis LFF paramos futbolui fondo nuostatais, LFF įstatais, šiomis 

Taisyklėmis, kitais teisės aktais.  

 

II. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA  

 

5. Paraiškas Fondo paramai gauti turi teisę teikti LFF A lygoje, LFF I lygoje, LFF II lygoje, LFF III lygoje, 

Moterų A lygoje ir /ar Futsal A lygoje dalyvaujantys futbolo klubas. 

6. Taisyklių 5 punkte nurodytas futbolo klubas paraišką Fondo paramai turi teisę teikti vieną kartą per 

atitinkamų metų futbolo sezoną.  

7. Paraiška turi būti teikiama užpildžius LFF interneto svetainėje www.lff.lt skelbiamą paraiškos elektroninę 

formą, kurią tvirtina LFF paramos futbolui fondo taryba (toliau – Taryba).  

8. LFF turi teisę pareiškėjų reikalauti pateikti papildomus dokumentus, kurių poreikis kyla, siekiant tinkamai 

įvertinti paraišką Fondo paramai gauti.  

 

III. FONDO PARAMOS NAUDOJIMO TIKSLAI 

 

9. Fondo lėšomis gali būti finansuojamos šios veiklos sritys: 

9.1. futbolo klubo vaikų ir jaunimo futbolo trenerių kvalifikacijos kėlimui skirta veikla; 

9.2. ugdymo programų, metodikų ir technologijų diegimo futbolo klubo vaikų ir jaunimo sistemoje veikla; 

9.3. už vaikų ir jaunimo programų įgyvedinimą futbolo klube atsakingo asmens (pvz., techninio 

direktoriaus, vaikų ir jaunimo ugdymo programos vadovo) išlaikymas futbolo klube; 

9.4. kitos veiklos sritys, kurios reikšmingai gali prisidėti prie futbolo klubo vykdomo vaikų ir jaunimo 

sportinio ugdymo kokybės augimo ir gerinimo. 

10. Tuo atveju, jeigu Fondo parama yra skiriama Taisyklių 9.1 punkte nurodytai veiklos finansuoti, futbolo 

klubas, kuriam yra teikiama parama šiuo tikslu, privalo užtikrinti, jog atitinkamas vaikų ir jaunimo futbolo 

treneris, kurios kvalifikacija bus keliama, pasibaigus Fondo paramos lėšomis finansuotai jo kvalifikacijos 

http://www.lff.lt/


kėlimo skirtai veiklai, ne mažiau nei 1 (vienerius) metus dirbtų atitinkamo futbolo klubo struktūroje vaikų ir 

jaunimo ugdymo srityje. Pažeidus šį reikalavimą, futbolo klubas privalo grąžinti LFF jam skirtą Fondo 

paramą. 

11. Taryba turi teisę nustatyti kitus privalomus reikalavimus, kuriuos futbolo klubai privalo užtikrinti, siekdami 

pasinaudoti  jiems skirta Fondo parama. 

 

IV. PARAIŠKŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR REIKALAVIMAI 

 

12. Į Fondo lėšas gali pretenduoti tik tie Kvietimo paskelbimo metu LFF A lygoje, LFF I lygoje, LFF II lygoje, 

LFF III lygoje, Moterų A lygoje ir /ar Futsal A lygoje dalyvaujantys futbolo klubai, kurie vykdo vidinę vaikų ir 

jaunimo sportinio ugdymo veiklą ir/ar yra futbolo akademijos, faktiškai vykdančios vaikų ir jaunimo sportinio 

ugdymo veiklą, valdytojai, bei nuosekliai vysto futbolo klubą, atsižvelgiant į LFF strategijoje įtvirtintas 

bendruomenės futbolo klubo gerosios praktikos gaires. Laikoma, jog futbolo klubas yra tokios futbolo 

akademijos valdytojas, jeigu jis yra tokios futbolo akademijos dalyvis ir visuotiniame tokios futbolo 

akademijos dalyvių susirinkime turi ne mažiau kaip 1/3 visų balsų. 

13. Paraiškos vertinamos laikantis šių kriterijų:  

13.1. paraiškos tinkamumas;  

13.2. paraiškos kokybė;  

13.3. gautos paramos poveikio ilgalaikiškumas vaikų ir jaunimo ugdymo kokybės gerinimo aspektu;  

13.4. gautos paramos vadyba; 

13.5. numatomos įgyvendinti Fondo parama finansuojamos veiklos realumas. 

 

V. PARAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR ATSISKAITYMO UŽ PANAUDOTAS LĖŠAS TVARKA 

 

14. Paraiškoje numatytos veiklos įgyvendinimui skiriama parama iš Fondo išteklių. 

15. Paraiškas Tarybai vertinti padeda LFF Licencijavimo skyrius, kuris teikia Tarybai infomaciją apie atitinkamo 

futbolo klubo struktūrą, jos pokyčius per paskutinius metus ir vaikų ir jaunimo ugdymo padėtį tokiame 

futbolo klube. 

16. Vienam futbolo klubui pagal jo pateiktą paraišką gali būti skiriama ne didesnė nei 10 000 EUR (dešimt 

tūkstančių eurų) Fondo parama. 

17. Sprendimą dėl Fondo paramos skyrimo priima Taryba. 

18. Tarybos sprendimu futbolo klubui skirta Fondo parama yra suteikiama tik po to, kai tarp tokio futbolo klubo 

ir LFF yra sudaroma paramos sutartis, kurioje yra įtvirtinamos Fondo paramos skyrimo sąlygos. 

19. Fondo paramos gavėjas gautą Fondo paramą privalo panaudoti tik tos veiklos, kurios finansavimui Fondo 

parama buvo skirta, įgyvendinimo tikslais. 

20. Fondo paramos gavėjas privalo:  

20.1. Fondo skirtą paramą naudoti skaidriai, racionaliai, teisėtai, ekonomiškai ir efektyviai;  

20.2. panaudojus Fondo skirtą paramą per 30 (trisdešimt) dienų pateikti išsamią ataskaitą Fondą 

koordinuojančiam asmeniui;  

20.3. nepanaudotą paramą LFF reikalavimu grąžinti LFF per 30 (trisdešimt) dienų nuo LFF reikalavimo 

gavimo dienos; 

20.4. vykdyti kitas su LFF sudarytoje paramos sutartyje dėl Fondo paramos skyrimo nustatytas sąlygas ir 

reikalavimus. 



21. LFF turi teisę: 

21.1. tikrinti, ar Fondo paramą gavęs Fondos paramos gavėjas laikosi šiose Taisyklėse ir su juo sudarytoje 

paramos sutartyje nustatytų pareigų bei įsipareigojimų;  

21.2. sustabdyti ar nutraukti paramos sutartį su Fondo paramą gavusiu futbolo klubu ir/ar atsisakyti teikti 

paramą jam ateityje, kai:  

21.2.1. nustato, kad skirta parama buvo naudojama ne pagal paskirtį;  

21.2.2. Fondo paramos gavėjas laiku nepateikia ataskaitų apie gautos paramos panaudojimą ar nevykdo kitų 

paramos sutartyje numatytų įsipareigojimų;  

21.2.3. paaiškėja, kad Fondo paramos gavėjas pateikė klaidingą informaciją;  

21.2.4. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.  

22. Nutraukus paramos sutartį, Fondo paramos gavėjas LFF reiklavimu privalo grąžinti jam skirtą Fondo paramą.  

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

23. Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų priėmimo momento. 

 

2017 m. gruodžio 04 d., Vilnius 
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