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DĖL REGISTRACIJOS 2017 M. LFF FUTBOLO KLUBŲ 
 LICENCIJAVIMO PROCESUI 

 
 
Lietuvos futbolo federacija kviečia registruotis 2017 m. UEFA, A bei I lygos licencijavimo 
sezonui iki 2016 m. lapkričio 15 d. siunčiant prašymą elektroniniu paštu 
licencijavimas@lff.lt.   
  
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 numeriai, elektroninio pašto adresas, asmuo ryšiams ir jo (jos) pareigybė. 
Prašymas gali būti pateiktas ir elektroniniu formatu. 
 
Šiuo prašymu klubas turi nurodyti kokio lygio licencijų (UEFA, A lygos, I lygos)  
Licencijos pareiškėjas pageidauja siekti, taip pat pasirinktą stadioną bei varžybas, kuriose 
siekiama rungtyniauti dalyvaujant licencijavimo procese. 
 
Klubams laiku pateikusiems prašymus dalyvauti licencijavimo procese bus atsiųstas 
licencijavimo dokumentų paketas su atnaujintomis 2017m. sezono LFF futbolo klubų 
licencijavimo taisyklėmis. 
 
Numatomos dokumentacijos teikimo ir sprendimų priėmimo datos 
 
Futbolo klubai kriterijų įvykdymą pagrindžiančią medžiagą šių metų klubų licencijavimo 
sezone LFF Licencijavimo skyriui privalės teikti vadovaudamiesi žemiau numatytu 
licencijavimo dokumentų pristatymo grafiku: 
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Varžybos  Vertinimo 
laikotarpis 

Dokumentų pateikimo datos 

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

  Finansiniai - 01.20, 

 Stebėsenos kriterijų dokumentacijos pateikimas 07.10 ir 
10.10 

I lyga Sausis – vasaris  Teisiniai, personalo, jaunimo ugdymo infrastruktūros - 01.10 

 Finansiniai - 02.05 

UEFA 
 

Balandis  Teisiniai, personalo, jaunimo ugdymo, infrastruktūros, 
finansiniai   - 04.05 

 
Varžybos  Numatomos sprendimų priėmimo datos 

A lyga  Licencijavimo komitetas – 02.02 

 Apeliacinis komitetas – 02.10 

I lyga  Licencijavimo komitetas – 02.23 

 Apeliacinis komitetas – 03.02 

UEFA 
 

 Licencijavimo komitetas – 04.25 

 Apeliacinis komitetas – 05.05 

 
2017m. sezono LFF futbolo klubų licencijavimo taisyklių pakeitimai: 

 
Žemiau pateikiami LFF VK patvirtinti LFF futbolo klubų licencijavimo taisyklių 
pakeitimai prieš ateinantį 2017m. sezoną: 

 

 Pakoreguota A lygos klubų finansinių kriterijų dokumentacijos pateikimo data – 

nuo šiol finansinės audituotos ataskaitos bus teikiamos sausio 20d. 

 A lygos klubai siekdami A lygos licencijos teiks tik audituotas 12 mėnesių 

ataskaitas, atsisakant 11 mėnesių auditoriaus peržvelgtų ataskaitų. A lygis;  

 I lygos klubai siekdami I lygos licencijos galės teikti 11 mėnesių finansines 

ataskaitas arba 12 mėnesių ataskaitas pasirinktinai. A lygis. 

 I lygos klubams įvedama finansinė stebėsena sezono eigoje -  t.y., Licencijos 

gavėjas privalės įrodyti, jog birželio 30 dieną ir rugsėjo 30 dieną jis neturi uždelstų 

mokėjimų darbuotojams, socialinio draudimo fondams bei mokesčių 

institucijoms, susijusių su sutartiniais bei teisiniais įsipareigojimais darbuotojams. 

 Siekiant paskatinti ilgalaikį planavimą A ir I lygos klubai privalės pateikti 

strateginį veiklos planą. B lygis. 

 Patvirtintas pakoreguotas jaunimo komandų kriterijus, A lygos klubams 

įsigaliosiantis licencijuojantis 2018m. sezonui, I lygos klubams 

įsigaliosiantis licencijuojantis 2019m. sezonui. 



 

 

 

 A lygos klubas pagrindinės komandos ir jaunimo komandų treniruočių procesui 

vykdyti turi turėti galimybę naudoti pilnų matmenų dirbtinės dangos 

treniruočių aikštę. B lygio kriterijus. 

 

 

Licencijavimo sistemos įgyvendinimo principai ir 2017 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. 

 

2017 m. sezone ypatingai siekiama: 

 

 Patogesnių klubų dokumentacijos pateikimo ir sprendimų priėmimo datų, 

patogesnio proceso administravimo parengiant “Commet” sistemos 

licencijavimo administravimo modulį. 

 Geresnės A lygos futbolo klubų finansinės dokumentacijos kokybės, pilno 

duomenų audito; 

 Detalesnės I lygos finansinės stebėsenos sezono metu; 

 Didesnio klubų dėmesio ilgalaikio laikotarpio veiklos planavimui; 

 Toliau skatinti viešąją ir privačią partnerystę ugdant jaunuosius futbolininkus, 

parengti ir pradėti taikyti futbolo mokyklų sertifikavimo sistemą.  

 Geresnių treniruočių ir varžybų sąlygų skatinant pilnų matmenų dirbtinių 

dangų naudojimą; 

 

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 ekspertai: Raimondas Statkevičius (8 652 652 25, r.statkevicius@lff.lt); Maksimas 

Bechterevas (8 611 44377,  m.bechterevas@lff.lt; Edmundas Vencius  (8652 65220, e.vencius@lff.lt  

Infrastruktūros kriterijų ekspertas - Laurynas Zibolis (8 650 63993); l.zibolis@lff.lt 

Personalo kriterijų ekspertas, skyriaus vadybininkas – Mantas Žigelis (8 650 670 27); m.zigelis@lff.lt 

Finansinių kriterijų ekspertė – Dana Tamulevičiūtė (8 699 494 77); datosauditas@dta.lt 

 

 

Dėl iškilusių klausimų prašome kreiptis tel. 8 650 63993 (Laurynas Zibolis) arba 8 650 

670 27 (Mantas Žigelis), arba el. paštu  licencijavimas@lff.lt 

 

 

Pagarbiai,  

 

LFF generalinis direktorius    Nerijus Dunauskas 
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