
 

 

 
LFF LICENCIJAVIMO SKYRIUS 

 
Gavėjai:     Pranešimas                                                 
A lygos licencijos pareiškėjai   
I lygos licencijos pareiškėjai                                                          2013 10 28, 
SI – 009  
UEFA varžybų licencijos pareiškėjai   Vilnius 
 

DĖL REGISTRACIJOS 2014 M. LFF FUTBOLO KLUBŲ LICENCIJAVIMO  
PROCESUI 

 
Lietuvos futbolo federacija kviečia registruotis 2014 m. UEFA, A bei I lygos 
licencijavimo sezonui iki 2013 m. lapkričio 15 d. Iki šios datos  klubams 
pateikusiems prašymus dalyvauti licencijavimo procese bus atsiųstos atnaujintos 
LFF klubų licencijavimo taisyklės patvirtintos LFF Vykdomojo komiteto 2013 m. 
spalio 15 d. sprendimu.  
  
Licencijavimo sistemos dalyviai 
 
LFF futbolo klubų licencijavimo taisyklės privalomai taikomos visiems futbolo 
klubams, turintiems teisę ir pareiškusiems norą žaisti LFF organizuojamose A 
lygos, I lygos varžybose ir Lietuvos futbolo klubams, turintiems teisę ir 
pareiškusiems norą dalyvauti UEFA organizuojamose futbolo klubų varžybose. 
 

Norėdamas dalyvauti licencijavimo procese Licencijai gauti, Licencijos pareiškėjas 
turi pateikti raštišką prašymą, kuriame nurodomi Licencijos pareiškėjo  adresas, 
kontaktiniai telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, asmuo ryšiams 
ir jo (jos) pareigybė. Prašymas gali būti pateiktas ir elektroniniu formatu. 
 
Šiuo prašymu klubas turi nurodyti kokio lygio licencijas (UEFA, A lygos, I lygos)  
Licencijos pareiškėjas pageidauja gauti, taip pat pasirinktą stadioną bei varžybas, 
kuriose siekiama rungtyniauti dalyvaujant licencijavimo procese. 
 
Numatomos dokumentacijos teikimo ir sprendimų priėmimo datos 
 
Futbolo klubai kriterijų įvykdymą pagrindžiančią medžiagą šių metų klubų 
licencijavimo sezone LFF Licencijavimo skyriui pateikia vadovaudamiesi žemiau 
numatomu licencijavimo dokumentų pristatymo grafiku:  

 

 

Varžybo
s  

Vertinimo 
laikotarpis 

Dokumentų pateikimo 
datos 

Numatomos  sprendimų 
priėmimo datos 

A lyga Gruodis – sausis Teisiniai, personalo, jaunimo 
ugdymo infrastruktūros - 
12.01 
Finansiniai - 01.15 

Licencijavimo komitetas - 01 
30 
Apeliacinis komitetas - 02 06 

UEFA 
 

Balandis Teisiniai, personalo, jaunimo 
ugdymo, infrastruktūros, 
finansiniai   - 04 05 

Licencijavimo komitetas - 04 
23 
Apeliacinis komitetas - 04 30 

I lyga Gruodis – sausis Teisiniai, personalo, jaunimo 
ugdymo infrastruktūros - 
12.10 
Finansiniai - 12.20 

Licencijavimo komitetas - 01 
30 
Apeliacinis komitetas - 02 06 



 

 

Licencijavimo sistemos įgyvendinimo principai ir 2014 sezono tikslai 
 
Lietuvos futbolo federacija licencijavimo sistemą įgyvendina remdamasi šiais 
pagrindiniais veiklos principais: 
Nepriklausomumas, konfidencialumas, punktualumas, efektyvus paslaugų 
teikimas, klubų lūkesčių ir grįžtamojo ryšio įvertinimas, nuolatinė ir savalaikė 
komunikacija, nuolatinis tobulėjimas ir siekis kasmet tobulinti licencijavimo 
sistemą. 
 
2014 m. sezone ypatingai siekiama: 

 
• Padidinti futbolo klubų trenerių kvalifikaciją įgyvendinant UEFA PRO 

licencijos mokymus; 
• Griežtinti klubų turimų pradelstų įsipareigojimų žaidėjams ir 

darbuotojams stebėseną; 
• Didinti futbolo klubų profesionalumą paskatinant vis plačiau naudoti 

futbolo informacinę sistemą klubų veikloje; 
• Siekiant didesnio LFF futbolo klubo licencijavimo sistemos efektyvumo 

skatinti klubų dokumentacijos teikimą ir elektroniniu formatu; 
• Padidinti futbolo klubų, plėtojančių merginų futbolą skaičių A ir I lygoje; 
• Pagerinti žiniasklaidos bei VIP sektorius A lygos stadionuose bei užtikrinti 

geresnes sąlygas LFF II lygos stadionuose bendradarbiaujant su vietos 
futbolo klubais ir vietos savivaldybėmis. 

• Per 2014 m. organizuoti apsilankymus visuose A ir I lygos  futbolo 
klubuose siekiant įvertinti  klubų jaunimo ugdymo sistemos efektyvumą 
ir apimtis. 

 
Reikalingi kontaktai Licencijavimo skyriuje: 
 
Licencijavimo skyriaus vadovas – Laurynas Zibolis (8 650 63993); l.zibolis@lff.lt 
Teisės kriterijų ekspertas –  Antanas Paulauskas (8 655 36039); 
a.paulauskas@lff.lt 
Sporto kriterijų A lygos ekspertas - Raimondas Statkevičius(8 652 652 25); 
r.statkevicius@lff.lt 
Sporto kriterijų I lygos ekspertas – Maksimas Bechterevas (8 611 44377); 
m.bechterevas@lff.lt 
Infrastruktūros kriterijų ekspertas - Laurynas Zibolis (8 650 63993); l.zibolis@lff.lt 
Personalo kriterijų ekspertas, vadybininkas – Mantas Žigelis (8 650 670 27); 
m.zigelis@lff.lt 
Finansinių kriterijų ekspertė - Jelena Kutkienė (8656 46334); j.kutkiene@lff.lt 
 
Dėl iškilusių klausimų prašome kreiptis tel. 8 650 63993 (LFF faksas - 2638740) 
arba el. paštu  m.zigelis@lff.lt  
 
 


