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BENDROJI DALIS
1. SĄVOKOS:

1.1. Taisyklės – šios LFF II lygos futbolo klubų licencijavimo taisyklės.
1.2. Licencijavimo taisyklės – LFF Vykdomojo komiteto 2012 m. lapkričio 19 d. sprendimu patvirtintos LFF
futbolo klubų licencijavimo taisyklės.
1.3. LFF (arba Federacija) – Lietuvos futbolo federacija.
1.4. Licencija – vadovaujantis Taisyklėmis išduotas nustatytos formos pažymėjimas, suteikiantis teisę Licencijos
pareiškėjui dalyvauti LFF II lygos varžybose atitinkamą sezoną.
1.5. Licencijos davėjas – subjektas, taikantis Licencijavimo sistemą ir suteikiantis Licenciją.
1.6. Licencijos pareiškėjas – juridinis asmuo, visiškai atsakingas už futbolo klubų varžybose dalyvaujančią
futbolo komandą ir teikiantis paraišką Licencijai gauti.
1.7. Licencijos gavėjas – Licencijos pareiškėjas, kuriam Licencijos davėjas suteikė Licenciją.
1.8. Skyrius - Federacijos organizacinis padalinys – LFF Licencijavimo skyrius.
1.9. Licencijavimo sistema - priemonių visuma, apimanti kriterijus, Licencijavimo procedūrą, Licencijos
davėjo ir Licencijos pareiškėjo santykius bei šias Taisykles, skirta LFF II lygos futbolo klubų licencijavimui
vykdyti.
1.10. Licencijavimo procedūra - veiksmų seka, skirta patikrinti, ar Licencijos pareiškėjas tenkina minimalius
privalomus šiose Taisyklėse nustatytus futbolo klubų licencijavimo kriterijus.
1.11. Sezonas - laikotarpis, kurio metu vyksta oficialios LFF II lygos futbolo klubų varžybos, prasidedantis
einamųjų metų pavasarį ir pasibaigiantis einamųjų metų rudenį (pavasaris – ruduo).
1.12. Stadionas - vieta varžybų rungtynėms, įskaitant (bet ne tik) visą šalia esantį nekilnojamąjį turtą ir įrengimus.
1.13. LFF II lyga - Federacijos pripažįstama ir organizuojama trečioji pagal pajėgumą futbolo klubų lyga
Lietuvos Respublikoje.
2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Šios Taisyklės nustato Licencijų, suteikiančių Klubui teisę dalyvauti LFF II lygos futbolo klubų varžybose
išdavimo, galiojimo ir anuliavimo tvarką, taip pat Licencijos gavėjų ir Licencijos davėjo teises ir pareigas bei
taikomas sankcijas.
2.2. Taisyklės įsigalioja nuo 2012 m. lapkričio 19 d. Taisyklės pradedamos taikyti licencijuojant futbolo klubus
2013 m. LFF II lygos futbolo klubų varžybų sezonui.
2.3. Licencijos davėjas - Federacija. Ji tvarko Licencijavimo sistemą, skiria reikiamus licencijavimo organus ir
nustato reikiamus procesus.
2.4. Šios Taisyklės privalomos visiems futbolo klubams, turintiems teisę ir pareiškusiems norą žaisti LFF II lygos
futbolo klubų varžybose.
2.5. Futbolo klubų licencijavimo LFF II lygai tikslai ir uždaviniai atitinka tikslus, nustatytus Licencijavimo
taisyklių Bendrosios dalies 2 skyriuje „Licencijavimo tikslai ir uždaviniai“.
3. KRITERIJAI
3.1. Reikalavimai (kriterijai) Licencijos pareiškėjui skirstomi į 5 (penkias) kategorijas (infrastruktūros, personalo,
teisiniai, sporto ir finansiniai). Kiekviena kategorija skirstoma į dvi klases – A ir B. Prie kiekvieno kriterijaus
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Taisyklėse nurodoma kokios klasės tai kriterijus. Visi licencijavimo kriterijai yra nustatyti šių Taisyklių
specialiojoje dalyje.
3.2. Klasės apibrėžiamos taip:
a) A kriterijai – „PRIVALOMA”. Jei Licencijos pareiškėjas netenkina kurio nors A kriterijaus, jam negali
būti išduota licencija dalyvauti LFF II lygos varžybose.
b) B kriterijai – „PRIVALOMA”. Jei Licencijos pareiškėjas netenkina kurio nors B kriterijaus, jam taikomos
Licencijos davėjo nustatytos sankcijos, tačiau jam vis dėlto gali būti suteikiama licencija LFF II lygos
varžybose.
4. LICENCIJAVIMO SISTEMOS ADMINISTRAVIMAS
4.1. Licencija išduodama griežtai laikantis šiose Taisyklėse įtvirtintų Licencijavimo procedūros nuostatų.
4.2. Licencijavimo sistemoje veikia du nepriklausomi sprendimus priimantys LFF įsteigti futbolo klubų
licencijavimo organai:
a) Licencijavimo komitetas (pirmoji instancija);
b) Apeliacinis licencijavimo komitetas (apeliacinė instancija).
4.3. Sprendimą dėl Licencijos išdavimo priima ir Licenciją Licencijos davėjo vardu išduoda Licencijavimo
komitetas arba Apeliacinis licencijavimo komitetas, atsižvelgiant į Licencijavimo procedūros etapą.
Licencijavimo komitetas ir Apeliacinis licencijavimo komitetas yra nepriklausomi vienas nuo kito Licencijos
davėjo sprendimų priėmimo organai. Licenciją pasirašo Federacijos Prezidentas ir Licencijavimo komiteto
pirmininkas.
4.4. Licencijavimo ir Apeliacinį licencijavimo komitetus techniškai aptarnauja bei kitas Taisyklėse nustatytas
licencijavimo funkcijas atlieka Licencijavimo skyrius.
4.5. Sankcijas už privalomųjų kriterijų neįgyvendinimą ar nepilną įgyvendinimą šiomis Taisyklėmis
reglamentuotame licencijavimo procese, taip pat kitais šiose Taisyklėse nustatytais atvejais skiria
Licencijavimo komitetas šiose Taisyklėse nustastyta tvarka.
4.6. Šiose Taisyklėse nustatytais atvejais sankcijas už Taisyklių pažeidimus skiria ir Federacijos drausminiai
organai.
4.7. Bet kuris Licencijavimo komiteto sprendimas dėl Licencijos suteikimo ar atsisakymo išduoti, priimtas šių
Taisyklių pagrindu, gali būti apeliacine tvarka skundžiamas Apeliaciniam licencijavimo komitetui, kuris
priima galutinį sprendimą. Apeliacinis skundas turi būti įteiktas ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo
skundžiamo Licencijavimo komiteto sprendimo priėmimo.
4.8. Licencijos davėjas visiems Licencijos pareiškėjams garantuoja Licencijos pareiškėjo informacijos, pateiktos
Licencijos išdavimo proceso metu, konfidencialumą.
5. LICENCIJAVIMO KOMITETAS
5.1. Licencijavimo skyriaus vadovui pateikus ataskaitą Licencijavimo komitetas kaip pirmoji instancija sprendžia,
ar remiantis Licencijos pareiškėjo pateiktais dokumentais bei vadovaujantis šiomis Taisyklėmis Licencijos
pareiškėjui turi būti išduodama Licencija. Licencijavimo komiteto sprendimai įsigalioja nuo jų priėmimo
momento.
5.2. Licencijavimo komitetas taip pat sprendžia dėl sankcijų Licencijos pareiškėjui - gavėjui taikymo už šiose
Taisyklėse nustatytų privalomų kriterijų neįgyvendinimą ar nepilną įgyvendinimą licencijavimo procese, taip
pat kitais šiose Taisyklėse nustatytais atvejais bei Licencijos (ir su tuo susijusių teisių) anuliavimo.
Licencijavimo komiteto sprendimai įsigalioja nuo jų priėmimo momento.
5.3. Licencijavimo komitetas vykdo taip pat kitas šiose Taisyklėse ir Licencijavimo taisyklėse nustatytas funkcijas.
5.4. Licencijavimo komiteto sudarymui, narių statusui, sprendimų priėmimui bei posėdžių vedimo tvarkai mutatis
mutandis yra taikomos Licencijavimo taisyklių Bendrosios dalies 5 skyriaus „Licencijavimo komitetas“
nuostatos.
6. APELIACINIS LICENCIJAVIMO KOMITETAS
6.1. Apeliacinis licencijavimo komitetas kaip apeliacinė licencijavimo sistemos instancija yra atskiras apeliacinis
organas, nagrinėjantis Licencijos pareiškėjo, susijusio su priimtu sprendimu ir gavusio neigiamą atsakymą iš
Licencijavimo komiteto ar Licencijavimo skyriaus vadovo, apeliacinius skundus dėl Licencijavimo komiteto
3

LFF II LYGOS FUTBOLO KLUBŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS
_______________________________________________________________________________
sprendimų, susijusių su šiose Taisyklėse nustatytų privalomų kriterijų vykdymu, Licencijos išdavimu ir/ar
sankcijų skyrimu. Apeliacinio licencijavimo komiteto sprendimas yra galutinis ir privalomas nuo priėmimo
momento.
6.2. Apeliacinio licencijavimo komiteto sudarymui, narių statusui, sprendimų priėmimui bei posėdžių vedimo
tvarkai mutatis mutandis yra taikomos Apeliacinio licencijavimo taisyklių Bendrosios dalies 6 skyriaus
„Apeliacinis licencijavimo komitetas“ nuostatos.
7. LICENCIJAVIMO SKYRIUS
7.1. Licencijavimo skyrius yra atsakingas už Licencijavimo sistemos administravimą ir veikimą. Skyriuje dirba
kvalifikuoti darbuotojai.
7.2. Skyrius:
7.2.1. rengia ir įgyvendina Licencijavimo sistemą ir teikia pasiūlymus Federacijos Vykdomajam komitetui
dėl jos tobulinimo;
7.2.2. konsultuoja Licencijos gavėjus ir Licencijos pareiškėjus, aprūpina juos normatyvine ir metodine
medžiaga;
7.2.3. kontroliuoja Licencijos gavėjų veiklą Licencijos galiojimo laikotarpiu;
7.2.4. registruoja Licencijas ir tvarko Licencijos davėjo Licencijų registrą;
7.2.5. kartu su Apeliaciniu licencijavimo komitetu oficialiai aiškina Taisyklių nuostatas;
7.2.6. rengia ir koreguoja sąrašą dokumentų, būtinų Licencijai gauti;
7.2.7. vykdo kitas šiose Taisyklėse ir/ar Licencijavimo taisyklėse nustatytas funkcijas.
7.3. Skyriaus darbuotojai, vykdydami savo pareigas, turi teisę patikrinti Licencijos pareiškėjo pateiktą informaciją
ar duomenis Licencijos pareiškėjo buveinėje ar jo turimo turto buvimo vietoje.
7.4. Skyriaus veiklos organizavimui mutatis mutandis yra taikomos Licencijavimo taisyklių Bendrosios dalies 7
skyriaus „Licencijavimo skyrius“ nuostatos.
8. LICENCIJOS PAREIŠKĖJAS
8.1. Visiems futbolo klubams, dėl savo sportinių rezultatų iškovojusiems teisę ir norintiems dalyvauti LFF II
lygos futbolo varžybose, privaloma tvarka taikoma Licencijavimo procedūra. Kiekvieno sezono
licencijavimo procedūros pradžia skelbiama aplinkraščiu kaip numatyta Taisyklių 10.1 p.
8.2. Licencijos pareiškėjas – tai juridinis asmuo, visiškai atsakingas už nacionalinėse ir tarptautinėse klubų
varžybose dalyvaujančią futbolo komandą, kuris yra:
a) juridinis asmuo pagal nacionalinius įstatymus ir (ar) Federacijos įstatus ir yra tiesioginis ar netiesioginis
Federacijos narys (t.y. Federacijos nario narys) (toliau – registruotasis narys);
b) juridinis asmuo pagal nacionalinius įstatymus ir (ar) Federacijos įstatus, sudaręs sutartį su registruotuoju
nariu (toliau – futbolo bendrovė arba įmonė).
8.3. Pateikti paraišką Licencijai ir ją gauti gali tik registruotasis narys ar futbolo bendrovė. Fizinis asmuo negali
teikti paraiškos Licencijai ir jos gauti.
8.4. Licencijos pareiškėjas yra visiškai atsakingas už dalyvavimą nacionalinėse futbolo varžybose bei už šiose
Taisyklėse nustatytų privalomųjų klubų licencijavimo kriterijų vykdymą, LFF organų sprendimų vykdymą.
8.5. Licencijos pareiškėjas privalo užtikrinti, kad:
a) visi žaidėjai būtų užregistruoti Federacijoje;
b) Licencijos pareiškėjas prisiims visą atsakomybę už futbolo komandą, sudarytą iš registruotojų žaidėjų,
dalyvaujančių nacionalinėse ir tarptautinėse varžybose;
c) Licencijos pareiškėjas atitiktų visus jam taikomus privalomus infrastruktūros, finansinius, personalo,
sporto ir teisinių kriterijų reikalavimus tiek klubų licencijavimo proceso metu, tiek po to, kai Licencijos
pareiškėjui yra išduodama atitinkama Licencija.
8.6. Jei Licencijos pareiškėjas yra futbolo bendrovė, ji turi pateikti rašytinę sutartį su registruotuoju nariu. Ši
sutartis turi būti patvirtinta Federacijos ir joje privalo atitikti Licencijavimo taisyklėse nustatytus
reikalavimus.
8.7. Licencijos pareiškėjas, siekdamas gauti Licenciją, tiesiogiai Licencijos davėjui pateikia raštišką prašymą,
kuriuo Licencijos pareiškėjas įsipareigoja dalyvauti Licencijavimo procedūroje Licencijai gauti bei vykdyti
visas Licencijavimo sistemos nuostatas ir reikalavimus.
8.8. Licencijos pareiškėjas kartu su Taisyklių 8.7 p. nurodytu prašymu turi pateikti pasirašytą raštišką vienašalį
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neatšaukiamą sutikimą su UEFA, FIFA, Federacijos įstatais, reglamentais, taisyklėmis ir sprendimais, IFAB
nustatytomis futbolo žaidimo taisyklėmis bei šiomis Taisyklėms, o taip pat įsipareigojimą visus ginčus tarp
nario ir Federacijos, tarp nario ir kitų Federacijos narių, bei UEFA, FIFA ar jų narių spręsti tik FIFA, UEFA
ir Federacijos įstatuose nustatyta tvarka.
8.9. Licencijos pareiškėjo teisinė steigimo vieta turi būti Lietuvos Respublikos teritorijoje ir visas namų varžybas
jis turi žaisti tik šioje teritorijoje.
8.10. Licencijos pareiškėjas privalo užtikrinti, kad Skyriui būtų pateikta visa reikalinga ir teisinga informacija bei
dokumentai, leidžiantys įsitikinti, kaip Licencijos pareiškėjas atitinka Taisyklėse nustatytus infrastruktūros,
personalo, sporto ir teisinius kriterijus. Licencijos pareiškėjas taip pat privalo pateikti bet kokią
Licencijavimo skyriaus pareikalautą papildomą informaciją, būtiną priimant sprendimą dėl Licencijos
išdavimo. Licencijos pareiškėjas privalo sudaryti Licencijos davėjui apžiūrėti Licencijos pareiškėjo
naudojamą ir/ar ketinama naudoti turtą ar patikrinti Licencijos davėjui pateiktų dokumentų originalus,
esančius Licencijos pareiškėjo buveinėje, Licencijavimo sezono metu ar vėliau. Licencijos pareiškėjas
suteikia teisę Licencijos davėjo įgaliotiems asmenims rinkti informaciją, susijusią su Licencijos išdavimu.
8.11. Licencijos pareiškėjas per 10 (dešimt) darbo dienų turi pranešti Licencijos davėjui apie bet kurį įvykį, įvykusį
po atitinkamų licencijavimo dokumentų pateikimo, reikšmingai pakeičiantį šiuose dokumentuose nurodytą
informaciją, kuri buvo pateikta Licencijos davėjui, įgyvendinant šiose Taisyklėse nustatytus privalomus
licencijavimo kriterijų reikalavimus (reiškmingą pasikeitimą).
9. KITI LICENCIJAVIMO PROCESE DALYVAUJANTYS SUBJEKTAI
9.1. Šios Taisyklės nustato LFF regioninių futbolo asociacijų (toliau – RFA) pareigas šiomis Taisyklėmis
reglamentuojamame procese.
9.2. Vykdydamos šiose Taisyklėse nustatytas pareigas RFA veikia kaip Licencijos davėjo šių Taisyklių pagrindu
įgalioti subjektai.
9.3. RFA, suderinusi su Licencijos davėju šiose Taisyklėse nustatyta tvarka gali rinkti, priimti Licencijos
pareiškėjų, esančių jų nariais, teikiamą dokumentaciją, įgyvendinant šių Taisyklių reikalavimus.
9.4. RFA taip pat privalo patikrinti Licencijos pareiškėjo veiklai naudojamus infrastruktūros objektus, LFF II
lygos varžybos vykdyti ketinamą naudoti Stadioną ir kitą infrastruktūrą. RFA Licencijos davėjui pateikia
Licencijos pareiškėjo veiklai naudojamų infrastruktūtos objektų, LFF II lygos varžybos vykdyti ketinamo
naudoti Stadiono ir kitos infrastruktūros vaizdinę medžiagą.
9.5. Licencijos pareiškėjas privalo bendradarbiauti su RFA pastarajai vykdant Taisyklių 9.4. p. nustatytas pareigas
ir sudaryti visas reikiamas sąlygas Licencijos pareiškėjo veiklai naudojamų infrastruktūros objektų apžiūrai ir
užfiksavimui.
9.6. RFA, organizuojančios ir atsakingos už LFF II lygos varžybų vykdymą, privalo užtikrinti, jog LFF II lygos
varžybose dalyvautų tik šių Taisyklių pagrindu ir jose nustatyta tvarka Licencijas gavę futbolo klubai.
10. LICENCIJA
10.1. Licencija išduodama vadovaujantis šiomis Taisyklėmis.
10.2. Licencija suteikia futbolo klubui – Licencijos pareiškėjui – teisę dalyvauti LFF II lygos futbolo klubų
varžybose.
10.3. Federacija išduoda Licenciją, suteikiančią teisę dalyvauti LFF II lygos futbolo klubų varžybose, tik Licencijos
pareiškėjams, įvykdžiusiems šiose Taisyklėse išdėstytus privalomuosius licencijavimo kriterijus Taisyklėse
nurodytais terminais, išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis.
10.4. Nepaisant Licencijos davėjo sprendimo, Licencijos pareiškėjas turi įvykdyti ir visus reikalavimus pagal LFF
II lygos futbolo klubų varžybų organizavimui ir vykdymui taikomus nuostatus ar kitas taisykles, kad būtų
priimtas į LFF II lygos futbolo klubų varžybas.
10.5. Sprendime apie Licencijos suteikimą ir Licencijoje nurodoma:

tikslus futbolo klubo pavadinimas, buveinė ir teisinė forma;

varžybos, kuriose gali dalyvauti futbolo klubas;

Licencijos galiojimo trukmė;

sprendimo išduoti Licenciją numeris;

Licencijos numeris;
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Licencijos išdavimo data;

Licencijos davėjas;

Licencijos davėjo atstovų – Federacijos Prezidento ir Licencijavimo komiteto pirmininko parašai.
10.6. Licencijos formą nustato ir patvirtina Licencijavimo komitetas.
10.7. Licencija išduodama iki Sezono pradžios ir galioja vienam Sezonui – iki Sezono, kuriam ji buvo išduota,
pabaigos.
10.8. Licencija be išankstinio įspėjimo automatiškai netenka galios:
10.8.1. pasibaigus jos galiojimo laikotarpiui;
10.8.2. panaikinus LFF II lygą.
10.9. Licencijavimo komitetas Licencijavimo skyriaus teikimu turi teisę atšaukti licenciją šiais atvejais:
10.9.1. jei Licencijos gavėjas tampa nemokus ir pradedama jo likvidavimo procedūra pagal galiojančius
įstatymus;
10.9.2. jei nevykdomos kurios nors Licencijos išdavimo sąlygos;
10.9.3. jei Licencijos gavėjas nevykdo, pažeidžia savo pareigas, reikalavimus pagal šias Taisykles,
Licencijavimo komiteto, Apeliacinio komiteto sprendimus ir/ar LFF Drausminių organų sprendimus
dėl šiose Taisyklyse nustatytų reikalavimų ir/ar pareigų pažeidimo.
10.10.
Licencija yra neperleidžiama.
10.11.
Licenciją anuliavus Licencijos gavėjas privalo grąžinti Licencijos originalą per 5 (penkias) dienas
nuo pranešimo gavimo dienos.
10.12.
Licencijavimo skyrius tvarko išduodamų Licencijų registrą, kuriame, be Taisyklių 10.5 p. nurodytų
duomenų, turi būti:
10.12.1. išduodant Licenciją – Licencijos registravimo pagrindas ir data;
10.12.2. anuliuojant Licenciją – Licencijos anuliavimo pagrindas ir data;
10.12.3. kiti svarbūs duomenys Licencijavimo skyriaus nuožiūra.
10.13.
Visi Licencijų registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie
nenuginčyti Federacijos įstatų nustatyta tvarka.
11. LICENCIJAVIMO PROCESO PRADŽIA IR PATVIRTINAMIEJI DOKUMENTAI
11.1. Likus ne mažiau kaip 15 (penkiolika) dienų iki oficialios licencijavimo procedūros pradžios Licencijos
davėjas išsiunčia visiems galimiems Licencijos pareiškėjams aplinkraštį, kuriame nurodoma licencijavimo
procedūros pradžios data, dokumentų pateikimo terminai, Licencijos davėjo asmenys ryšiams, jų telefono ir
fakso numeriai bei kita būtina informacija.
11.2. Norėdamas dalyvauti licencijavimo procese Licencijai gauti, Licencijos pareiškėjas Taisyklėse nustatytu
terminu turi pateikti raštišką Taisyklių 8.7 p. reikalavimus atitinkantį prašymą, kuriame nurodomi Licencijos
pareiškėjo adresas, kontaktiniai telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, asmuo ryšiams ir jo
(jos) pareigybė, kita Taisyklėse nurodyta informacija. Prašyme Licencijos pareiškėjas taip pat turi nurodyti
pasirinktą Stadioną, kuriame ketinama vykdyti varžybas dalyvaujant LFF II lygos varžybose.
11.3. Licencijos pareiškėjui pateikus šių Taisyklių reikalavimus atitinkantį prašymą leisti dalyvauti licencijavimo
procedūroje Licencijai gauti Licencijos davėjas išsiunčia Licencijos pareiškėjui dokumentų paketą, įskaitant
kriterijus ir reikalingų dokumentų, įrodančių jų įvykdymą, sąrašą bei anketų formas, kurias reikia užpildyti.
Dokumentų paketas išsiunčiamas per 3 (tris) dienas nuo prašymo gavimo dienos.
11.4. Licencijos pareiškėjas turi pateikti dokumentų originalus (kartu su kopijomis, jei originalus reikia grąžinti) ar
notariškai patvirtintas dokumentų kopijas, pagrindžiančius kriterijų ir kitų reikalavimų įvykdymą; užpildytas
Licencijos davėjo parengtas anketų formas bei papildomus dokumentus, kurie, Licencijos davėjo nuomone,
yra reikalingi kriterijų ir kitų reikalavimų įvykdymo pagrindimui.
11.5. Licencijos pareiškėjo licencijavimo dokumentai turi būti tinkamai ir teisingai užpildyti, išsamūs ir pateikti
laiku.
11.6. Licencijos pareiškėjų pagal šias Taisykles teikiami dokumentai gali būti teikiami Licencijos davėjui per RFA,
kurios nariu yra Licencijos pareiškėjas.
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12. DOKUMENTŲ PATEIKIMO GRAFIKAS
12.1. Atsižvelgiant į LFF varžybų formatą (pavasaris - ruduo), Licencijos davėjas nustato tokį laiko grafiką
Licencijos pareiškėjo, siekiančio gauti Licenciją informacijai ir dokumentacijai pateikti:
12.1.1. Prašymas leisti dalyvauti licencijavimo procese Licencijai gauti – iki einamųjų metų kovo mėnesio 01 dienos
17 valandos.
12.1.2. Teisinių, personalo, sporto, infrastruktūros, finansinių, kriterijų įvykdymą pagrindžiantys
licencijavimo dokumentai pateikiami LFF licencijavimo skyriui – iki einamųjų metų kovo mėnesio 15 dienos
17 valandos.
12.1.3. RFA, įvertinusi Licencijos pareiškėjo naudojamą infrastruktūrą, apibendrintą nustatytos formos
ataskaitą su vaizdine medžiaga privalo pateikti Licencijos davėjui ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo
mėnesio 20 dienos 17 valandos.
12.2. Jei nurodyta diena sutampa su švenčių ar savaitgalio diena, paskutine dokumentų pateikimo diena laikoma
prima po atitinkamos švenčių ar savaitgalio dienos einanti darbo diena.
12.3. Licencijos pareiškėjo pateikti dokumentai laikomi pateiktais laiku, jei jie tinkamai ir teisingai užpildyti,
išsamūs ir pateikti iki nurodyto termino.
13. PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ SUTEIKTI LICENCIJĄ
13.1. Licencijavimo komitetas apie savo sprendimą suteikti ar nesuteikti Licenciją paskelbia iki einamųjų metų
balandžio mėnesio 10 dienos.
13.2. Licencijos pareiškėjas turi teisę teikti apeliacinį skundą dėl Licencijavimo komiteto priimto sprendimo kartu
pateikdamas papildomą šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų įgyvendinimą pagrindžiančią dokumentaciją.
Apeliaciniai skundai turi būti pateikti Apeliaciniam licencijavimo komitetui per 5 (penkias) kalendorines
dienas nuo Licencijavimo komiteto sprendimo priėmimo dienos.
13.3. Apeliacinio licencijavimo komitetas priima sprendimą bei LFF II lygos futbolo klubų licencijavimo proceso
etapas užbaigiamas iki einamųjų metų balandžio mėnesio 17 dienos.
13.4. Užbaigus visą Licencijavimo procedūrą ir/ar pasibaigus atitinkamiems Licencijavimo proceso etapams
Licencijos davėjas oficialiai paskelbia visų Licencijos gavėjų sąrašą Federacijos interneto svetainėje.
14. LICENCIJAVIMAS KLUBŲ, ĮGIJUSIŲ TEISĘ DALYVAUTI LFF II LYGOS VARŽYBOSE
PAGAL SPORTINIUS REZULTATUS (PAAUKŠTINTI IŠ ŽEMESNĖS LYGOS KLUBAI)
14.1. Futbolo klubai, pagal savo sportinius rezultatus įgiję teisę dalyvauti LFF II lygos futbolo klubų varžybose
(t.y. „paaukštinti” iš žemesnės lygos), privalo pateikti prašymus Licencijai gauti pagal šių Taisyklių nuostatas.
14.2. Kai kurie reikalavimai futbolo klubams, turintiems teisę dalyvauti ir/ar pageidaujantiems dalyvauti LFF II
lygos futbolo klubų varžybose, pirmuosius du sezonus po perkėlimo iš žemesnės lygos, gali būti
supaprastinti.
14.3. Futbolo klubai, turintys teisę dalyvauti LFF II lygos varžybose ir norintys gauti licenciją pagal supaprastintus
reikalavimus Taisyklių 11.2. p. nurodytame prašyme Licencijavimo komitetui turi aiškiai pažymėti kriterijus,
kuriems pageidauja išimčių.
14.4. Supaprastintus reikalavimus šiame Taisyklių skyriuje nurodytiems futbolo klubams Skyriaus teikimu tvirtinta
Licencijavimo komitetas.
15. LICENCIJAVIMAS KLUBŲ, GAVUSIŲ LICENCIJĄ, SUTEIKIANČIĄ TEISĘ DALYVAUTI
LFF A LYGOS AR LFF I LYGOS VARŽYBOSE, KAI JŲ ANTROSIOS AR DUKTERINĖS
KOMANDOS SIEKIA DALYVAUTI TO PATIES SEZONO LFF II LYGOS VARŽYBOSE
15.1. Futbolo klubai, kuriems Licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka buvo suteikta licencija dalyvauti LFF A
lygos ar LFF I lygos varžybose, o jų antrosios ar dukterinės komandos siekia dalyvauti to paties sezono LFF
II lygos varžybose, nepaisant to, privalo dalyvauti licencijavimo procese pagal šias Taisykles ir pateikti šiose
Taisyklėse nustatytą prašymą Licencijai gauti.
15.2. Taisyklių 15.1. p. nurodyti Licencijos pareiškėjai, teikdami prašymą Licencijai gauti, privalo pažymėti, ar jie
pageidaus, jog Licencijavimo procedūra jų atžvilgiu būtų vykdoma taikant šio Taisyklių skyriaus nuostatas,
bei ar Licencijos pareiškėjo atitikimo kriterijams, nurodant konkrečius kriterijus, įvertinimui turi būti
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naudojama Licencijos pareiškėjo pateikta informacija to paties sezono LFF A lygos ar LFF I Lygos varžybų
futbolo klubų licencijavimui.
15.3. Tuo atveju, kai Licencijos pareiškėjui taikomos šio Taisyklių skyriaus nuostatos, Licencijos davėjas per 5
(penkias) dienas nuo prašymo Licencijai gauti gavimo informuoja Licencijos pareiškėją, kokius papildomus
dokumentus jis turi pateikti, įgyvendinant tuos kriterijus, kurių vertinimui turi būti naudojama Licencijos
pareiškėjo pateikta informacija to paties sezono LFF A lygos ar LFF I Lygos varžybų futbolo klubų
licencijavimui.
15.4. Licencijos pareiškėjas privalo pateikti patvirtinimą, jog Licencijos pareiškėjo pateikta informacija to paties
sezono LFF A lygos ar LFF I Lygos varžybų futbolo klubų licencijavimui, kuri turi būti naudojama vertinant
Licencijos pareiškėjo atitikimą atitinkamiems LFF II lygos varžybų licencijavimo kriterijams nėra pasikeitusi,
yra išsami, galiojanti ir teisinga.
15.5. Licencijos pareiškėjas papildomus dokumentus bei dokumentus, įgyvendinant šiose Taisyklėse nustatytus
licencijavimo kriterijus, kurių vertinimui nėra naudojama Licencijos pareiškėjo pateikta informacija to paties
sezono LFF A lygos ar LFF I Lygos varžybų futbolo klubų licencijavimui, privalo pateikti laikantis šiose
Taisyklėse nustatytų dokumentų pateikimo grafiko.
16. SANKCIJŲ RŪŠYS IR JŲ TAIKYMO TAISYKLĖS
16.1. Licencijos pareiškėjui (Licencijos gavėjui) už šių Taisyklių reikalavimų, susijusių su privalomųjų kriterijų
įgyvendinimu ir Licencijos išdavimu, bei kitų Taisyklėse nustatytų reikalavimų pažeidimą gali būti taikomos
šios sankcijos:
16.1.1. įspėjimas;
16.1.2. bauda;
16.1.3. taškų atėmimas;
16.1.4. draudimas registruoti naujus žaidėjus.
16.2. Šiose Taisyklėse nustatytais atvejais už Taisyklių pažeidimus gali būti panaikinama ir/ar anuliuojama
Licencijos pareiškėjui (Licencijos gavėjui) išduota Licencija. Licencija gali būti panaikinama ir/ar
anuliuojama nepriklausomai nuo to, ar Licencijos pareiškėjui (Licencijos gavėjui) už atitinkamus Taisyklių
pažeidimus buvo taikytos šiose Taisyklėse nustatytos sankcijos.
16.3. Atitinkamas kompetentingas organas, skirdamas Licencijos pareiškėjui (Licencijos gavėjui) sankcijas už šių
Taisyklių reikalavimų pažeidimą, priimtu sprendimu skirti sankciją Licencijos pareiškėjui (Licencijos gavėjui)
taip pat įpareigoja Licencijos pareiškėją (Licencijos gavėją) per sprendimu nustatomą terminą pašalinti
Taisyklių reikalavimų pažeidimus ir/ar įvykdyti atitinkamus Taisyklių reikalavimus, jeigu Licencijos
pareikėjas (Licencijos gavėjas) to nepadarė iki sprendimo skirti jam sankciją priėmimo momento. Licencijos
pareiškėjui (Licencijos gavėjui) nevykdant šiame punkte nustatyto įpareigojimo jam gali būti skiriamos
naujos ir/ar papildomos šiose Taisyklėse nustatytos sankcijos. Sankcijos už šiame Taisyklių punkte nurodyto
įpareigojimo nevykdymą Licencijos pareiškėjui (Licencijos gavėjui) gali būti skiriamos pakartotinai tol, kol
atitinkamas įpareigojimas nėra pilnai įgyvendinamas.
16.4. Sankcijas Licencijos pareiškėjui (Licencijos gavėjui) pagal šiose Taisyklėse nustatytą kompenteciją skiria
Licencijavimo komitetas arba Draumės komitetas.
16.5. Licencijavimo komitetas šiose Taisyklėse nustatytas sankcijas Licencijos pareiškėjui (Licencijos gavėjui)
skiria už privalomųjų teisės, personalo, sporto, infrastruktūros, finansinių kriterijų neįgyvendinimą ir/ar
nepilną įgyvendinimą licencijavimo procese. Sankcijos Licencijos pareiškėjui už šiame punkte nustatytų
Taisyklių pažeidimus yra skiriamos Licencijavimo komitetui priimant sprendimą dėl Licencijos išdavimo.
16.6. Drausmės komitetas sprendžia dėl šiose Taisyklėse nustatytų sankcijų skyrimo Licencijos pareiškėjui
(Licencijos gavėjui) visais Taisyklių reikalavimų pažeidimų atvejais, kurių nagrinėjimas ir šiose Taisyklėse
nustatytų sankcijų už juos skyrimas nėra priskirtas Licencijavimo komiteto kompetencijai, įskaitant, bet
neapsiribojant, šiose Taisyklėse nustatytų dokumentų ir/ar informacijos terminų praleidimą, kitų šiose
Taisyklėse nustatytų reikalavimų ir/ar nuostatų nevykdymą ir/ar netinkamą vykdymą.
16.7. Drausmės komitetas visus klausimus dėl sankcijų Licencijos pareiškėjui (Licencijos gavėjui) skyrimo
sprendžia ir sprendimą dėl sankcijos skyrimo priima LFF Drausmės kodekse nustatyta tvarka.
16.8. Licencijavimo komiteto sprendimai dėl sankcijų Licencijos pareiškėjui (Licencijos gavėjui) skyrimo gali būti
skundžiami Apeliaciniam licencijavimo komitetui. Skundą dėl tokio Licencijavimo komiteto sprendimo gali
pateikti Licencijavimo skyriaus vadovas ir/arba Licencijos pareiškėjas (Licencijos gavėjas). Apeliacinis
licencijavimo komitetas šiame punkte nurodytą skundą nagrinėja ir sprendimą dėl jo priima šiose Taisyklėse
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nustatyta tvarka.
16.9. Drausmės komiteto sprendimai dėl sankcijų už šių Taisyklių pažeidimus gali bųti skundžiami ir apeliacine
instancija nagrinėjami LFF Drausmės kodekse nustatyta tvarka.
16.10. Licencijavimo komiteto sprendimas dėl sankcijos taikymo gali būti skundžiamas Apeliaciniam
licencijavimo komitetui tokia pačia tvarka kaip ir Licencijavimo komiteto sprendimai dėl Licencijos
išdavimo.
16.11. Apeliacinis licencijavimo komitetas išnagrinėja skundą ir priima sprendimą tą pačią dieną, kurią yra
nagrinėjami Licencijos pareiškėjų (Licencijos gavėjų) skundai dėl Licencijos išdavimo. Apeliacinio
licencijavimo komiteto sprendimas yra galutinis bei įsigalioja nuo jo priėmimo momento.
16.12. Nustačius, jog Licencijos pareiškėjas (gavėjas) ar su Licencijos pareiškėju susijęs sutartiniais ar kitokiais
santykiais asmuo padarė šių Taisyklių pažeidimą ar kitokį pažeidimą, kurių nagrinėjimas yra priskirtas LFF
Drausmės komiteto kompetencijai, šio pažeidimo klausimas kartu su turimais faktais ir įrodymais, nagrinėti
pagal kompetenciją yra perduodamas LFF Drausmės komitetui.
16.13. Sprendžiant dėl sankcijų Licencijos pareiškėjui (Licencijos gavėjui) skyrimo taip pat mutatis mutandis
taikomos Licencijavimo taisyklių Bendrosios dalies 18 skyriaus „Sankcijų rūšys ir jų taikymo taisyklės“
nuostatos.
17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17.1. Visa korespondencija, susitarimai, pareiškimai, apeliaciniai skundai ar kitos informacijos perdavimas tarp
susijusių šalių vykdomas ir teisiškai galioja tik rašytine forma. Licencijos davėjas ir Licencijos pareiškėjas gali
pateikti minėtą korespondenciją tiesiogiai, paštu, faksu arba elektroniniu paštu.
17.2. Licencijavimo komiteto ir Apeliacinio licencijavimo komiteto posėdžiuose Licencijos pareiškėjas ar jo
atstovai gali dalyvauti tik gavę išankstinį kvietimą.
17.3. Visas Licencijos pareiškėjo išlaidas, susijusias su šių Taisyklių vykdymu, padengia pats Licencijos pareiškėjas.
17.4. Kiekvieną Licencijos davėjo sprendimą, susijusį su Licencijos pareiškėju ar Licencijos gavėju, Licencijavimo
skyrius išsiunčia paštu, faksu ar elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo jo priėmimo
momento.
17.5. Licencijos davėjas, išdavęs ar anuliavęs Licenciją, paskelbia apie tai Federacijos interneto svetainėje.
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II

SPECIALIOJI DALIS

1. FINANSINIAI KRITERIJAI
F.01

A

FINANSINIAI KRITERIJAI
Licencijos pareiškėjas dokumentacijos pateikimo dieną, privalo įrodyti, kad yra pilnai atsiskaitęs
su varžybas vykdančia regionine futbolo asociacija už praėjusio sezono dalyvio mokestį.

2. TEISINIAI KRITERIJAI
L.01

A

TEISINIAI DOKUMENTAI – MINIMALI TEISINĖ INFORMACIJA
Licencijos pareiškėjas privalo pateikti šiuos dokumentus:
a) galiojančių jo įstatų kopiją;
b) turinčių teisę pasirašyti jo vardu asmenų sąrašą (pavardė, vardas, namų adresas, reikiamo
parašo tipas).
Licencijos pareiškėjas taip pat turi pateikti Licencijos davėjui pažymą, išduotą valstybės įstaigos –
įmonių registro tvarkytojos, kurioje turi būti ši informacija apie Licencijos pareiškėją:
- pavadinimas;
- buveinės adresas;
- teisinė forma;
- valdymo organai.

L.02

A

NARYSTĖ IR NARYSTĖS SĄLYGOS
Licencijos pareiškėjas privalo būti pripažintas Federacijos narys ar Federacijos nario regioninės
futbolo asociacijos narys. Jis privalo laikytis ir atitikti narystės sąlygas, nurodytas Federacijos ir/ar
atitinkamo Federacijos nario regioninės futbolo asociacijos įstatuose, nuostatuose ir
sprendimuose. Licencijos pareiškėjas gali būti tik vieno Federacijos nario regioninės futbolo
asociacijos narys.

3. SPORTO KRITERIJAI
S.01

A

S.02

B
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ŽAIDĖJŲ MEDICININĖ PRIEŽIŪRA
Licencijos pareiškėjas turi garantuoti, kad visų Licencijos pareiškėjo ar su juo susijusio
klubo/komandos žaidėjų sveikata yra kasmet patikrinama. Ant visų klubo komandų (pagrindinės,
dublerių, jaunių, jaunučių, vaikų) žaidėjų paraiškų, teikiamų dalyvauti LFF pripažįstamose
varžybose turi būti gydytojo ir medicinos įstaigos antspaudas, patvirtinantis, kad žaidėjo sveikatos
būklė leidžia jam dalyvauti futbolo varžybose.
JAUNIMO KOMANDOS
Licencijos pareiškėjui priklauso ar yra susijusi sutartimi su juo ne mažiau kaip 1 jaunimo
komanda.
 Visi jaunimo žaidėjai turi būti įregistruoti Federacijoje.
 Visi Licencijos pareiškėjo profesionalūs žaidėjai turi sudaryti raštišką kontraktą su
Licencijos pareiškėju pagal FIFA žaidėjų statuso ir transferų taisykles.
 Priklausomybė klubo struktūrai patvirtinama kai jaunimo komandos priklauso Licencijos
pareiškėjui kaip juridiniam asmeniui, arba Licencijos pareiškėjo bent 1/3 dalimi
kontroliuojamam juridiniam asmeniui.
 Susiejimas su futbolo klubu laikomas, kai klubas teikia komandai finansinę ir techninę
paramą ir komanda geografiniu požiūriu yra tame pačiame mieste ar regione, kaip ir
klubas.
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4. INFRASTRUKTŪROS KRITERIJAI
I.01

B

I.02

B

I.03

B

I.04

B

I.05

B
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PERSIRENGIMO PATALPOS ŽAIDĖJAMS
Abiem komandoms stadione turi būti suteiktos vienodos šios patalpos ir įranga (minimalūs
reikalavimai):
- po vieną persirengimo patalpą kiekvienai komandai (namuose žaidžiančiai ir svečiuose
žaidžiančiai);
- sėdimos vietos bent 25 asmenims;
- kabyklos pasikabinti rūbams ar spintelės bent 25 asmenims;
- 3 dušai;
- tualetai su klozetais;
- 1 taktikos demonstravimo lenta.
PERSIRENGIMO PATALPOS TEISĖJAMS
Stadione turi būti įrengta persirengimo patalpa teisėjams.
Teisėjai turi turėti atskiras persirengimo patalpas, esančias netoliese komandų persirengimo
patalpų, tenkinančias šiuos reikalavimus:
- sėdimos vietos 5 asmenims;
- kabyklos pasikabinti rūbams ar spintelės 5 asmenims;
- 1 dušas;
- 1 tualetas (su klozetu);
- stalas.
Komandoms bei teisėjams stadione turi būti užtikrinamas tiesioginis, privatus, saugomas
patekimas iš persirengimo patalpų į žaidimo aikštę, taip pat saugus atvykimas ir išvykimas iš
stadiono teritorijos.
ŽAIDIMO AIKŠTĖS DYDIS
Žaidimo aikštės išmatavimai turi būti:
Alternatyva 1: tiksliai 105 m x 68 m;
Alternatyva 2: pripažįstama, kad kai kuriuose stadionuose dėl techninių priežasčių, susijusių su
konstrukcinėmis stadiono ypatybėmis, neįmanoma padidinti stadiono žaidimo aikštės iki
reikalaujamo standarto. Tokiu atveju Licencijos davėjas gali suteikti išimtį tokiems išmatavimams
šiose ribose:
- ilgis: min. 100 m - maks. 105 m;
- plotis: min. 64 m – maks. 68 m.
ŽAIDIMO AIKŠTĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
Žaidimo aikštė turi būti padengta:
Alternatyva 1: natūralia žole;
Alternatyva 2: dirbtine danga, kuriai turi būti suteikta atitinkamo lygio kokybę patvirtinanti FIFA
licencija.
Aikštė privalo būti:
- visiškai lygi ir plokščia;
- geros būklės;
- tinkama žaisti viso Federacijos organizuojamų futbolo klubų varžybų sezono bei UEFA
organizuojamų futbolo klubų varžybų sezono metu;
- žalios spalvos (jei padengta dirbtine danga).
- atitinkanti šalyje galiojančius standartus (jei padengta dirbtine danga).
VARTAI
Licencijos pareiškėjas užtikrina, kad stadione yra bent dveji reikalavimus atitinkantys vartai. Vartų
virpstai bei skersiniai turi būti pagaminti iš aliuminio ar panašios medžiagos, būti apvalūs ar
eliptiniai, atitikti žaidimo taisykles ir šias nuostatas:
- atstumas tarp vartų virpstų turi būti 7m. 32cm.
- atstumas nuo apatinio skersinio krašto iki vejos turi būti 2m. 44cm.
- vartų virpstai bei skersiniai turi būti baltos spalvos.
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- vartų konstrukcija neturi kelti pavojaus žaidėjų sveikatai.
Atsarginiai vartai, jeigu aplinkybės reikalauja juos panaudoti, turi būti parengti stadione.
5. PERSONALO KRITERIJAI
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GENERALINIS VADOVAS
Licencijos pareiškėjo kompetentingas valdymo organas (klubo valdyba ar pan.) turi paskirti
generalinį vadovą, atsakingą už futbolo klubo einamųjų reikalų tvarkymą, ir raštu patvirtinti jo
(jos) teises ir pareigas.
Generalinio vadovo teisės ir atsakomybė yra apibrėžiama galiojančiuose teisės aktuose, futbolo
klubo įstatuose, pareigybiniuose nuostatuose.
VYRIAUSIASIS TRENERIS
Licencijos pareiškėjas privalo paskirti vyriausiąjį trenerį, atsakingą už pirmosios komandos
futbolo reikalus. Paskyrimas įforminamas sudarant sporto veiklos sutartį (kontraktą) ar darbo
sutartį.
Vyriausiasis treneris privalo:
a) turėti galiojančią UEFA B lygio licenciją;
b) būti pradėjęs lankyti UEFA B licencijos mokymo kursą.

