Trečiojo Lietuvos futbolo forumo
„Futbolo perspektyvos Lietuvoje – apskričių vaidmuo“
Rezoliucija
Trečiojo Lietuvos futbolo forumo „Futbolo perspektyvos Lietuvoje – apskričių vaidmuo“, vykusio
Klaipėdoje 2018 m. balandžio mėn. 28 d., dalyviai, išklausę pranešimus, pasisakymus ir pasiūlymus,
vykdydami LFF Lietuvos futbolo plėtros strategijos uždavinius siekiant būti skaidresniais ir atviresniais
futbolo bendruomenei, konstatuojant, kad nauja kokybė ir rezultatai futbolo vystyme Lietuvoje neįmanomi
be radikalių ir sisteminių reformų, futbolo bendruomenės, visuomenės ir valdžios institucijų bei LFF
požiūrio pokyčių, rekomenduoja LFF vadovybei, VK ir administracijai, apskričių futbolo
asociacijoms:
1. Stiprinti apskričių futbolo federacijų kompetencijas ir gebėjimus.
2. Nuosekliai didinti apskričių futbolo federacijų finansavimą.
3. Deleguoti aptartas, suderintas ir fiksuotas apskričių futbolo federacijoms LFF funkcijas, formuojant
apskričių futbolo federacijų atstovavimo LFF ir jos strategijos įgyvendinimo praktiką.
4. Organizuoti pastoviai veikiančią klubų, savivaldybių ir regionų (apskričių) futbolo veiklos
stebėsenos, problemų fiksavimo ir apibendrinimo bei rekomendacijų teikimo sistemą.
5. Nustatyti apskričių futbolo federacijų veiklos efektyvumo vertinimo kriterijus, skelbti kasmetines
apžvalgas, sukurti pastovią keitimosi gerąja praktika ir užsienio šalių patirties sklaidos sistemą,
sukurti skatinimo sistemą.
6. Iki 2019 m. sausio 1 d. sukurti futbolo plėtros strategijas (programas) apskrityse.
7. Sukurti LFF programą futbolo vystymui apskrityse.
8. Futbolo klubai turi priklausyti atitinkamoms regioninėms federacijoms ir, vykdydami savo, kaip
nario funkcijas, prisidėti prie futbolo vystymo ir LFF valdymo.
9. Skaidrumo ir nepriklausomumo principas taip pat turi būti taikomas ir atskiriems apskrities
federacijos 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 negali būti biudžetinės įstaigos.
10. Sutelktomis LFF ir apskričių federacijų jėgomis siekti kuo spartesnio savivaldybių perėjimo nuo
biudžetinio sporto mokyklų į viešųjų įstaigų su savivaldybės dalyvavimu arba savivaldybių
paslaugų pirkimo iš klubų ar futbolo akademijų modelio.
11. Sutelktomis savivaldybių, LRV, LFF ir apskričių federacijų jėgomis skatinti futbolo infrastruktūros
plėtrą, inicijuojant regioninių stadionų ir uždarų futbolo maniežų statybos programą.
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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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