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1. Lietuvos futbolo federacijos (LFF) Konferencijai pirmininkauja LFF prezidentas, o jam 

nesant ar negalint eiti LFF Konferencijos pirmininko pareigų – LFF pirmasis 

viceprezidentas. LFF pirmajam viceprezidentui nesant ar negalint eiti LFF Konferencijos 

pirmininko pareigų, LFF Konferencijai pirmininkauja LFF antrasis viceprezidentas, jam 

nesant ar negalint eiti LFF Konferencijos pirmininko pareigų – LFF trečiasis 

viceprezidentas, o šiam nesant ar negalint eiti LFF Konferencijos pirmininko pareigų – 

bet kuris LFF Konferencijos išrinktas LFF Vykdomojo Komiteto narys, o pastariesiems 

nesant ar negalint eiti LFF Konferencijos pirmininko pareigų – bet kuris LFF 

Konferencijos išrinktas LFF Konferencijoje dalyvaujančio LFF nario atstovas. 

 

2. LFF Konferencija skiria LFF Konferencijos sekretorių. 

 

3. Už delegatų balsų skaičiavimą LFF Konferencijoje yra atsakingas LFF Vykdomojo 

Komiteto sudarytas laikinasis organas – Balsų skaičiavimo komisija. Balsų skaičiavimo 

komisija skaičiuoja atviro ir slapto balsavimo balsus.  

 

4. Kvorumas LFF Konferencijos metu gali būti perskaičiuojamas, jeigu Konferencijos 

eigoje priimamas naujas LFF narys, kuris pagal LFF įstatų 10 straipsnio 4 dalį įgyja teisę 

balsuoti Konferencijoje. Konferencijoje priimto LFF nario delegatai gali balsuoti tik dėl 

tų Konferencijos darbotvarkės klausimų, kurie yra svarstomi po to, kai yra 

Konferencijoje balsavimu patvirtintas naujo nario priėmimas.  

 

5. LFF nariui, Vykdomajam Komitetui ar Prezidentui, vadovaujantis LFF įstatų 29 str. 2 

dalimi pateikus skirtingas LFF įstatų keitimo redakcijas, Konferencijoje pristatomos 

visos įstatų keitimo redakcijos ir balsuojama dėl įstatymų priėmimo. Vienas 

Konferencijos delegatas gali balsuoti tik už vieną jo pasirinktą įstatų pakeitimo redakciją.   

 

6. LFF Konferencijos pirmininkas turi teisę suteikti pasisakyti LFF Konferencijoje svečių 

teisėmis dalyvaujantiems asmenims, išreiškusiems tokį pageidavimą registracijos į LFF 

Konferenciją metu. 

 

7. Delegatai turi teisę pasisakyti visais LFF Konferencijos darbotvarkės klausimais. 

Delegatai LFF Konferencijos klausimu pasisako po to, kai LFF Konferencijos 

pirmininkas ar jo nurodytas asmuo pristato atitinkamą LFF Konferencijos darbotvarkės 

klausimą. Pristačius atitinkamą LFF Konferencijos darbotvarkės klausimą prieš vykdant 

balsavimą juo, LFF Konferencijos pirmininkas suteikia teisę pasisakyti visiems norą 

pasisakyti išreiškusiems delegatams. Delegato pasisakymo trukmė neturėtų viršyti 3 

minučių. Delegatai vienu Konferencijos klausimu pasisako vieną kartą.  

 

8. LFF Konferencijos darbotvarkės klausimais yra balsuojama atviru balsavimu, išskyrus 

balsavimą renkant prezidentą bei viceprezidentus, kurių rinkimai vyksta slaptu 

balsavimu.  

 



9. Slaptam rinkimų balsavimui vienu metu kviečiami 5 delegatai pagal patvirtintą LFF narių 

delegatų sąrašą. Balsavimo biuletenių išdavimo dvejose vietose bus išduodamas 

balsavimo biuletenis, kuriame reikės balsuoti už pasirinktą kandidatą.  

 

10. Delegatai LFF Konferencijos darbotvarkės klausimais balsuoja “už“ arba “prieš“, 

pakeldami atitinkamos spalvos balsavimo atviru balsavimu kortelę. Delegatas, kuris 

susilaiko nuo balsavimo arba kitokiu būdu nepareiškia savo valios yra laikomas 

balsavime nedalyvavusiu. 

 

11. Balsavimas yra vykdomas po to, kai LFF Konferencijos pirmininkas suformuluoja ir 

pateikia balsavimui klausimą, kuriuo yra balsuojama, bei paskelbia balsavimo pradžią. 

 

12. Delegatas, dalyvaujantis balsavime, laiko pakeltą balsavimo kortelę iki LFF 

Konferencijos pirmininkas patvirtina, jog balsai atitinkamu klausimu yra suskaičiuoti. 

 

13. Suskaičiavus balsus, Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas perduoda rezultatus LFF 

Konferencijos pirmininkui, kuris juos paskelbia LFF Konferencijos dalyviams. 

 

 

14. LFF Konferencijos pirmininkas turi teisę reikalauti bet kurio delegato ir/ar svečio, 

nesilaikančio drausmės LFF Konferencijos metu, palikti LFF Konferencijos vykdymo 

patalpas. 

 

15. Šiuo reglamentu nesureglamentuoti klausimai yra sprendžiami vadovaujantis LFF 

įstatais, Lietuvos Respublikos teisės aktais bei sąžiningumo ir protingumo principais. 

 

16. Šį reglamentą tvirtina LFF Konferencija. 
 


