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2020-08-01 Lietuvos futbolo konferencijos dalyviams siūlomi patvirtinti 2017-05-18 

dienos Lietuvos futbolo federacijos įstatų pakeitimai 

 

 

2020-08-01 Lietuvos futbolo konferencijos (toliau – LFF) dalyviams yra siūloma patvirtinti 

šiuos 2017-05-18 dienos Lietuvos futbolo federacijos įstatų (toliau – Įstatai) pakeitimus: 

 

Straipsnis 9 „Priėmimas“ 1 dalies c) punktas yra keičiamas iš:  

„toks juridinis asmuo yra asociacija ir vienija tam tikrai vienai socialinei/interesų grupei 

priskirtinus asmenis, nesančius Nariu ir/ar Nario nariu;“ 

į: 

„toks juridinis asmuo yra asociacija ir vienija tam tikrai vienai socialinei/interesų grupei 

priskirtinus asmenis;“.  

 

Straipsnis 9 „Priėmimas“ 3 dalis papildoma i) punktu: 

„pageidaujančio tapti Nariu elektroninio pašto adresą oficialiai korespondencijai gauti.“ 

 

Straipsnis 11 „Narių sąrašas“ 1 dalies n) punktas yra keičiamas iš: 

„Lietuvos salės futbolo asociacija;“ 

į: 

„Lietuvos salės ir paplūdimio futbolo asociacija;“. 

 

Straipsnis 11 „Narių sąrašas“ 1 dalies o) punktas yra keičiamas iš: 

„Futbolo techninio vystymo asociacija;“ 

į:  

„Futbolo trenerių rengimo asociacija;“ 

 

Straipsnis 11 „Narių sąrašas“ 1 dalis papildoma q) punktu: 

„Lietuvos futbolo žaidėjų sąjunga;“ 

 

Straipsnis 11 „Narių sąrašas“ 1 dalis papildoma r) punktu: 

„Lietuvos studentų futbolo lyga;“ 

 

Straipsnis 11 „Narių sąrašas“ 1 dalis papildomas s) punktu: 

„Lietuvos futbolo klubų asociacija A lyga;“ 

 

Straipsnis 13 „Nario pareigos“ 1 dalies h) punktas yra keičiamas iš: 
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„pranešti LFF apie visus numatomus įstatų pakeitimus ne mažiau kaip likus vienam mėnesiui 

iki visuotinio narių susirinkimo ar kito organo, turinčio visuotinio narių susirinkimo teises, 

susirinkimo, kurio metu bus svarstomas Nario įstatų pakeitimas. Narys privalo iki visuotinio 

narių susirinkimo ar kito organo, turinčio visuotinio narių susirinkimo teises, suderinti visus 

siūlomus Nario įstatų pakeitimus su LFF, taip pat informuoti LFF apie įstatų pakeitimą ir per 

5 (penkias) kalendorines dienas pateikti naujai pakeistų įstatų kopiją, taip pat pranešti LFF 

apie kitų taisyklių bei valdymo organų pasikeitimus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, 

pateikiant LFF atitinkamus dokumentus (visuotinio narių susirinkimo ar kito Nario organo 

sprendimus, protokolus su priedais ir pan.);“ 

į: 

„pranešti LFF apie visus numatomus įstatų pakeitimus ne mažiau kaip likus vienam mėnesiui 

iki visuotinio narių susirinkimo ar kito organo, turinčio visuotinio narių susirinkimo teises, 

susirinkimo, kurio metu bus svarstomas Nario įstatų pakeitimas. Narys privalo iki visuotinio 

narių susirinkimo ar kito organo, turinčio visuotinio narių susirinkimo teises, suderinti visus 

siūlomus Nario įstatų pakeitimus su LFF, taip pat informuoti LFF apie įstatų pakeitimą ir per 

5 (penkias) kalendorines dienas pateikti naujai pakeistų įstatų kopiją, taip pat pranešti LFF 

apie kitų taisyklių bei valdymo organų pakeitimus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, 

pateikiant LFF atitinkamus dokumentus (visuotinio narių susirinkimo ar kito Nario organo 

sprendimus, protokolus su priedais ir pan.);“ 

 

Straipsnis 13 „Nario pareigos“ 1 dalies l) punktas yra keičiamas iš: 

„vadovautis lojalumo, garbingumo, sąžiningumo bei sportinio elgesio principais, 

propaguojant garbingą žaidimą bei išreiškti tai per Nario įstatų nuostatas;“ 

į:  

„vadovautis lojalumo, garbingumo, sąžiningumo bei sportinio elgesio principais, 

propaguojant garbingą žaidimą bei išreikšti tai per Nario įstatų nuostatas;“ 

 

Straipsnis 15 „Pašalinimas iš Narių“ 1 dalis yra papildoma šiuo punktu: 

„f) Nesilaiko LFF Etikos kodekso reikalavimų;“ 

 

Dėl Straipsnis 15 „Pašalinimas iš Narių“ 1 dalies naujo punkto įtraukimo pasikeičia šio 

punkto numeracija: 

„g) Narys nutraukia savo veiklą futbolo srityje.“  

 

Straipsnis 19 „LFF organai“ 5 dalies f) punktas yra keičiamas iš:  

Teisiniai organai: Drausmės komitetas, Apeliacinis komitetas, Klubų licencijavimo 

komitetas, Apeliacinis licencijavimo komitetas; 

į:  

Teisiniai organai: Drausmės komitetas, Apeliacinis komitetas, Klubų licencijavimo 

komitetas, Apeliacinis licencijavimo komitetas, Etikos komitetas; 
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Straipsnis 19 „LFF organai“ 5 dalis yra keičiama iš: 

„Visi LFF organų nariai, vykdydami savo funkcijas, nurodytas šiuose Įstatuose ir 

atitinkamose taisyklėse, jeigu tokios yra patvirtintos, vadovaujasi LFF elgesio kodeksu, o 

tokio nesant - FIFA elgesio kodeksu.“ 

į: 

„Visi LFF organų nariai, vykdydami savo funkcijas, nurodytas šiuose Įstatuose ir 

atitinkamose taisyklėse, jeigu tokios yra patvirtintos, vadovaujasi LFF Etikos kodeksu, o 

tokio nesant - FIFA Etikos kodeksu.“ 

 

Straipsnis 22 „Konferencijos kompetencija ir sušaukimas“ 1 dalies e) punktas netenka 

galios: 

„iš Vykdomojo Komiteto narių rinkti ir atšaukti viceprezidentus;“ 

 

Straipsnis 22 „Konferencijos kompetencija ir sušaukimas“ 1 dalies e punktui netekus 

galios pasikeičia šių punktų numeracija:  

„e) skirti asmenis, tikrinančius rinkimų teisingumą;“ 

„f) Vykdomojo Komiteto teikimu paskirti nepriklausomą auditorių (-ius);“ 

„g) Vykdomojo Komiteto teikimu suteikti garbės prezidento ar garbės nario vardą;“ 

„h) šiuose Įstatuose nustatyta tvarka priimti Narius, laikinai sustabdyti Narystę arba pašalinti 

iš Narių;“ 

„i) nustatyti Federacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, metinius 

mokesčius ir jų mokėjimo tvarką;“ 

„j) tvirtinti Federacijos biudžeto vykdymą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį;“ 

„k) priimti sprendimą dėl Federacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar 

likvidavimo).“ 

 

Straipsnis 22 „Konferencijos kompetencija ir sušaukimas“ 1 dalies j) punktas (buvęs k) 

punktas) yra keičiamas iš: 

„tvirtinti Federacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį;“ 

į:  

„tvirtinti Federacijos biudžeto vykdymą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį“ 

 

Straipsnis 22 „Konferencijos kompetencija ir sušaukimas“ 5 dalis yra keičiama iš: 

„Apie būsimą Konferenciją Nariams pranešama likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų iki Konferencijos. Visiems Nariams sutinkant raštu, šių terminų galima 

nesilaikyti. Pranešti galima pasirašytinai įteikiant Nariui rašytinį pranešimą arba 

registruotu laišku, arba skelbiant apie Konferenciją dienraštyje „Lietuvos žinios“ 

arba/ir interneto svetainėje www.lff.lt. Pranešime apie Konferenciją turi būti nurodyta 

Konferencijos darbotvarkė. Su Konferencijos medžiaga galima susipažinti LFF buveinėje 

likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) dienoms iki Konferencijos.“ 
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į: 

„Apie būsimą Konferenciją Nariams pranešama likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų iki Konferencijos. Visiems Nariams sutinkant raštu, šių terminų galima 

nesilaikyti. Pranešti galima Nariui siunčiant  jo nurodytų elektroniniu paštu pranešimą 

ir skelbiant apie Konferenciją interneto svetainėje www.lff.lt. Pranešime apie 

Konferenciją turi būti nurodyta Konferencijos darbotvarkė. Su Konferencijos medžiaga 

galima susipažinti LFF buveinėje likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) dienoms iki 

Konferencijos.“ 

 

Straipsnis 25 „Rinkimai“ 1 dalis yra keičiamas iš: 

„Balsavimas renkant Prezidentą, Konferencijos renkamus Vykdomojo Komiteto narius ir 

viceprezidentus Konferencijoje vykdomas slaptu balsavimu.“ 

į: 

„Balsavimas renkant Prezidentą, Konferencijos renkamus Vykdomojo Komiteto narius 

Konferencijoje vykdomas slaptu balsavimu.“  

 

Straipsnis 27 „Eilinės Konferencijos darbotvarkė“ 3 dalies o) punktas yra keičiamas iš: 

„Prezidento, Vykdomojo Komiteto narių bei viceprezidentų rinkimai (jeigu reikia);“ 

į: 

„Prezidento, Vykdomojo Komiteto narių (jeigu reikia);“ 

 

Straipsnis 32 „Vykdomojo komiteto formavimo tvarka“ 1 dalies b) punktas yra 

keičiamas iš:  

„Lietuvos futbolo teisėjų asociacijos, Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacijos, Lietuvos 

salės futbolo asociacijos, Masinio futbolo asociacijos, Futbolo techninio vystymo 

asociacijos, Lietuvos moterų futbolo asociacijos prezidentai bei Vilniaus regiono futbolo 

sąjungos, Kauno apskrities futbolo federacijos, Panevėžio apskrities futbolo federacijos, 

Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo federacijos, Telšių apskrities futbolo federacijos, 

Tauragės apskrities futbolo federacijos, Marijampolės apskrities futbolo federacijos, Alytaus 

apskrities futbolo federacijos, Utenos apskrities futbolo federacijos, Šiaulių apskrities futbolo 

federacijos prezidentai ir Lietuvos futbolo klubų asociacijos A lyga prezidentas, Lietuvos 

futbolo žaidėjų sąjungos prezidentas, atitinkantys šio Įstatų straipsnio 9 dalyje nustatytus 

reikalavimus, bei tik tuo atveju, jeigu atitinkama asociacija yra LFF narė;“ 

į: 

„Lietuvos futbolo teisėjų asociacijos, Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacijos, Lietuvos 

salės ir paplūdimio futbolo asociacijos, Masinio futbolo asociacijos, Futbolo trenerių 

rengimo asociacijos, Lietuvos moterų futbolo asociacijos prezidentai bei Vilniaus regiono 

futbolo sąjungos, Kauno apskrities futbolo federacijos, Panevėžio apskrities futbolo 

federacijos, Klaipėdos apskrities ir miesto  futbolo federacijos, Telšių apskrities futbolo 

federacijos, Tauragės apskrities futbolo federacijos, Marijampolės apskrities futbolo 

federacijos, Alytaus apskrities futbolo federacijos, Utenos apskrities futbolo federacijos, 

Šiaulių apskrities futbolo federacijos prezidentai ir Lietuvos futbolo klubų asociacijos A lyga 
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prezidentas, Lietuvos futbolo žaidėjų sąjungos prezidentas, atitinkantys šio Įstatų straipsnio 9 

dalyje nustatytus reikalavimus, bei tik tuo atveju, jeigu atitinkama asociacija yra LFF narė;“ 

 

Straipsnis 32 „Vykdomojo komiteto formavimo tvarka“ 2 dalis yra keičiama iš:  

„Lietuvos futbolo teisėjų asociacijos, Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacijos, Lietuvos 

salės futbolo asociacijos, Masinio futbolo asociacijos, Futbolo techninio vystymo 

asociacijos, Lietuvos moterų futbolo asociacijos prezidentai bei Vilniaus regiono futbolo 

sąjungos, Kauno apskrities futbolo federacijos, Panevėžio apskrities futbolo federacijos, 

Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo federacijos, Telšių apskrities futbolo federacijos, 

Tauragės apskrities futbolo federacijos, Marijampolės apskrities futbolo federacijos, Alytaus 

apskrities futbolo federacijos, Utenos apskrities futbolo federacijos, Šiaulių apskrities futbolo 

federacijos prezidentai, Lietuvos futbolo žaidėjų sąjungos prezidentas ir Lietuvos futbolo 

klubų asociacijos A lyga prezidentas yra Vykdomojo Komiteto nariais per se, nebent jie 

neatitinka šio Įstatų straipsnio 9 dalyje nustatytus reikalavimų ar atitinkama asociacija nėra 

LFF Nariu. Jie yra renkami atitinkamo Nario įstatų nustatyta tvarka.“ 

į: 

„Lietuvos futbolo teisėjų asociacijos, Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacijos, Lietuvos 

salės ir paplūdimio futbolo asociacijos, Masinio futbolo asociacijos, Futbolo trenerių 

rengimo asociacijos, Lietuvos moterų futbolo asociacijos prezidentai bei Vilniaus regiono 

futbolo sąjungos, Kauno apskrities futbolo federacijos, Panevėžio apskrities futbolo 

federacijos, Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo federacijos, Telšių apskrities futbolo 

federacijos, Tauragės apskrities futbolo federacijos, Marijampolės apskrities futbolo 

federacijos, Alytaus apskrities futbolo federacijos, Utenos apskrities futbolo federacijos, 

Šiaulių apskrities futbolo federacijos prezidentai, Lietuvos futbolo žaidėjų sąjungos 

prezidentas ir Lietuvos futbolo klubų asociacijos A lyga prezidentas yra Vykdomojo 

Komiteto nariais per se, nebent jie neatitinka šio Įstatų straipsnio 9 dalyje nustatytus 

reikalavimų ar atitinkama asociacija nėra LFF Nariu. Jie yra renkami atitinkamo Nario įstatų 

nustatyta tvarka.“ 

 

Straipsnis 34 „Vykdomojo komiteto kompetencija“ papildomas 1 dalies c) punktas: 

„iš Vykdomojo Komiteto narių renka ir atšaukia viceprezidentus;“ 

 

Straipsnis 34 „Vykdomojo komiteto kompetencija“ papildomai įtraukus 1 dalies c) 

punktą pasikeičia šių punktų numeracija: 

„d) skiria ir atšaukia iš pareigų Generalinį Sekretorių, tvirtina jo darbo sutarties sąlygas;“ 

„e) tvirtina Generalinio Sekretoriaus darbo nuostatus;“ 

„f) paskiria ir atšaukia LFF teisinių organų narius ir jų pirmininkus;“ 

„g) paskiria ir atšaukia LFF nuolatinių komitetų narius ir jų pirmininkus;“ 

„h) bet kuriuo metu priima sprendimą dėl laikinųjų komitetų sudarymo, steigimo, paskiria ir 

atšaukia laikinųjų komitetų pirmininkus ir narius;“ 

„i) tvirtina nuolatinių ir laikinųjų komitetų veiklos nuostatus;“ 

„j) teikia Konferencijai nepriklausomo auditoriaus (-ių) kandidatūrą (-as);“ 
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„k) priima sprendimą dėl LFF vykdomų varžybų vietų, datų, dalyvaujančių komandų bei jų 

skaičiaus;“ 

„l) skiria LFF rinktinių trenerius ir kitą techninį personalą;“ 

„m) tvirtina taisykles, nuostatus ir kitus dokumentus, kurių tvirtinimas nėra Konferencijos 

kompetencijos ribose;“ 

„n) užtikrina, kad šie Įstatai būtų tinkamai taikomi ir priima Įstatų taikymui būtinas 

priemones;“ 

„o) deleguoja užduotis Vykdomojo Komiteto kompetencijos ribose kitiems LFF organams ar 

tretiesiems asmenims;“ 

„p) sprendžia finansinius, organizacinius ir kitus veiklos klausimus;“ 

„q) tvirtina varžybų nuostatus ir rinktinių pasirengimo programas;“ 

„r) užtikrina metinių finansinių ataskaitų rinkinio rengimą;“ 

„s) teikia Konferencijai finansinę LFF bei jos filialų veiklos ataskaitą;“ 

„t) priima sprendimus dėl LFF filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir 

tvirtina jų  nuostatus;“ 

„u) priima sprendimus dėl sandorių dėl turto, kurio vertė didesnė nei 1/5 LFF turto vertės, 

perleidimo/ pardavimo, nuomos, įkeitimo, mainų sudarymo bei kitų sandorių, kurių vertė per 

kalendorinius metus didesnė nei 50,000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų sudarymo;“ 

„v) nustato ir tvirtina futbolo sporto ginčų sprendimo tvarką;“ 

„w) nustato startinio, varžybų dalyvio mokesčio dydį, mokėjimo tvarką;“ 

„x) sudaro specialistų grupes, ruošiant klausimus, kurie yra Vykdomojo Komiteto 

kompetencijoje, tačiau reikalauja specialių žinių;“ 

„y) nustato Narių, nurodytų šių Įstatų 11 straipsnyje arba priimtų į Narius pagal šių Įstatų 9 

straipsnio 1 dalį, kolegialaus organo skyrimo tvarką, kuri turi būti nustatyta tų Narių 

įstatuose;“ 

„z) nustato kitus privalomus reikalavimus Nariams;“ 

„aa) priima sprendimus dėl juridinių asmenų steigimo ir tapimo kitų juridinių asmenų 

dalyviu;“ 

„bb) priima sprendimą dėl LFF biudžeto tvirtinimo;“ 

„cc) priima sprendimą dėl LFF veiklos programos tvirtinimo;“  

„dd) priima sprendimą dėl LFF buveinės keitimo;“ 

„ee) priima kitus sprendimus, kuriuos pagal Įstatus priima Vykdomasis Komitetas.“ 

 

Straipsnis 37 „Nepaprastų atvejų komitetas“ 5 dalis netenka galios: 

„Prezidentas ar jį pavaduojantis viceprezidentas nedelsiant informuoja Vykdomojo Komiteto 

narius apie Nepaprastų atvejų komiteto priimtus sprendimus.“ 

 

Straipsnis 37 „Nepaprastų atvejų komitetas“ 5 dalis netekus galios pasikeičia šių 

straipsnio dalių numeracija: 
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„5  Visi Nepaprastų atvejų komiteto priimti sprendimai turi būti patvirtinti Vykdomojo 

Komiteto artimiausiame Vykdomojo Komiteto posėdyje.“ 

„6 Jeigu Prezidentas negali dalyvauti Nepaprastų atvejų komiteto posėdyje, jį Nepaprastų 

atvejų  komitete pavaduoja pirmasis viceprezidentas, o šiam negalint dalyvauti – antrasis 

viceprezidentas, o šiam negalint dalyvauti – trečiasis viceprezidentas.“ 

„7 Prezidentas ar jį pavaduojantis viceprezidentas turi teisę paskirti į Nepaprastų atvejų 

komitetą Nepaprastų atvejų komiteto nario pavadavimo tikslais kitą Vykdomojo Komiteto 

narį tuo atveju, jeigu toks Nepaprastų atvejų komiteto narys negali dalyvauti posėdyje arba 

posėdyje yra sprendžiamas su juo susijęs klausimas ir jo dalyvavimas Nepaprastų atvejų 

komiteto posėdyje sukeltų interesų konfliktą. Tuo atveju jeigu Prezidentą pavaduojantis 

viceprezidentas yra Nepaprastų atvejų komiteto narys, jis turi teisę į Nepaprastų atvejų 

komitetą paskirti narį Prezidento pavadavimo laikotarpiu.“ 

 

Straipsnis 38 „Patarėjų taryba“ netenka galios: 

„Patarėjų taryba yra konsultacinis organas, kurį sudaro įvairių sričių (teisės, finansų, 

ekonomikos, rinkodaros ir pan.) profesionalai. Patarėjų taryba teikia konsultacijas 

Prezidentui, Vykdomojo komiteto nariams ir Generaliniam sekretoriui dėl esminę reikšmę 

LFF valdymui turinčių sprendimų priėmimo. Patarėjų tarybos narius skiria Vykdomasis 

komitetas.“ 

 

Straipsniui 38 netekus galios pasikeičia šių LFF įstatų straipsnių numeracija: 

„Straipsnis 38 Prezidentas“ 

„Straipsnis 39 Kandidatai į Prezidentus“ 

„Straipsnis 40 Atstovavimas“ 

„Straipsnis 41 Viceprezidentų skyrimo tvarka ir įgaliojimai“ 

„Straipsnis 42 Pavedimas vykdyti funkcijas“ 

„Straipsnis 43 Lietuvos salės ir paplūdimio futbolo asociacija“ 

„Straipsnis 44 Futbolo trenerių rengimo asociacija“  

„Straipsnis 45 Lietuvos futbolo teisėjų asociacija“ 

„Straipsnis 46 Masinio futbolo asociacija“ 

„Straipsnis 47 Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacija“ 

„Straipsnis 48 Lietuvos moterų futbolo asociacija“ 

„Straipsnis 49 Teisėjų komitetas“  

„Straipsnis 50 Kiti komitetai“ 

„Straipsnis 51 LFF Administracija“ 

„Straipsnis 52 Generalinis Sekretorius“ 

„Straipsnis 53 Teisniai organai“ 

„Straipsnis 54 Drausmės komitetas“ 

„Straipsnis 55 Apeliacinis komitetas“ 
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„Straipsnis 56 Etikos komitetas“ 

„Straipsnis 57 Licencijavimo komitetas“ 

„Straipsnis 58 Apeliacinis licencijavimo komitetas“ 

 

Straipsnis 38 (buvęs Straipsnis 39) „Prezidentas“ papildomas 8 dalimi: 

„Jei su Prezidentu sudaroma darbo sutartis, ji sudaroma ir nutraukiama Vykdomojo Komiteto 

sprendimu.“ 

 

Straipsnis 39 (buvęs Straipsnis 40) „Kandidatai į Prezidentus“ 7 dalis yra keičiama iš: 

„Generalinis Sekretoriatas informuoja LFF Narius, paskelbdamas siūlomų kandidatų 

pavardes, likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) dienoms iki Konferencijos.“ 

į 

„Generalinis Sekretorius informuoja LFF Narius, paskelbdamas siūlomų kandidatų 

pavardes, likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) dienoms iki Konferencijos.“ 

 

Straipsnis 41 (buvęs Straipsnis 42) „Viceprezidentų skyrimo tvarka ir įgaliojimai“ 1 

dalis yra keičiama iš: 

„Konferencija iš Vykdomojo Komiteto narių iki Prezidento kadencijos termino pabaigos 

renka pirmąjį viceprezidentą, antrąjį viceprezidentą ir trečiąjį viceprezidentą.“ 

į 

„Vykdomasis Komitetas iš Vykdomojo Komiteto narių iki Prezidento kadencijos termino 

pabaigos renka pirmąjį viceprezidentą, antrąjį viceprezidentą ir trečiąjį viceprezidentą.“ 

 

Straipsnis 41 (buvęs Straipsnis 42) „Viceprezidentų skyrimo tvarka ir įgaliojimai“ 2 

dalis yra keičiama iš: 

„Kandidatus užimti atitinkamo viceprezidento pareigas siūlo Vykdomasis komitetas, taip pat 

kandidatus gali siūlyti ir Nariai.“ 

į 

„Kandidatus užimti atitinkamo viceprezidento pareigas siūlo Vykdomojo Komiteto nariai.“ 

 

Straipsnis 41 (buvęs Straipsnis 42) „Viceprezidentų skyrimo tvarka ir įgaliojimai“ 8 

dalis  yra keičiama iš: 

„Viceprezidentą atšaukus ar jam atsistatydinus iš Vykdomojo Komiteto narių, toks 

viceprezidentas nuo jo atšaukimo/atsistatydinimo iš Vykdomojo Komiteto narių momento 

automatiškai netenka ir viceprezidento įgalioijimų.“ 

į 

„Viceprezidentą atšaukus ar jam atsistatydinus iš Vykdomojo Komiteto narių, toks 

viceprezidentas  nuo jo atšaukimo/atsistatydinimo iš Vykdomojo Komiteto narių momento 

automatiškai netenka ir viceprezidento įgaliojimų.“ 
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Straipsnis 42 (buvęs Straipsnis 43) „Pavedimas vykdyti funkcijas“ 1 dalis yra keičiama 

iš:  

LFF paveda Lietuvos futbolo teisėjų asociacijai, Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacijai, 

Lietuvos salės futbolo asociacijai, Masinio futbolo asociacijai, Futbolo techninio vystymo 

asociacijai, Lietuvos moterų futbolo asociacijai vykdyti šiuose Įstatuose nustatytas funkcijas. 

į 

„LFF paveda Lietuvos futbolo teisėjų asociacijai, Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacijai, 

Lietuvos salės ir paplūdimio futbolo asociacijai, Masinio futbolo asociacijai, Futbolo 

trenerių rengimo asociacijai, Lietuvos moterų futbolo asociacijai, Lietuvos futbolo žaidėjų 

sąjungai, Lietuvos futbolo klubų A lygos asociacijai vykdyti šiuose Įstatuose nustatytas 

LFF funkcijas.“ 

 

Straipsnis 43 (buvęs Straipsnis 44) Lietuvos salės futbolo asociacija yra keičiama iš: 

„Lietuvos salės futbolo asociacija“ 

Lietuvos salės futbolo asociacijai yra pavedama spręsti strateginius salės futbolo vystymosi 

Lietuvoje klausimus, organizuoti salės ir paplūdimio futbolo varžybas vadovaujantis šiais 

Įstatais ir LFF varžyboms taikomomis taisyklėmis bei spręsti kitus su salės ir paplūdimio 

futbolo vystymu Lietuvos Respublikoje susijusius klausimus. 

į  

„Lietuvos salės ir paplūdimio futbolo asociacija“ 

Lietuvos salės ir paplūdimio futbolo asociacijai yra pavedama spręsti strateginius salės 

futbolo vystymosi Lietuvoje klausimus, organizuoti salės ir paplūdimio futbolo varžybas 

vadovaujantis šiais Įstatais ir LFF varžyboms taikomomis taisyklėmis bei spręsti kitus su 

salės ir paplūdimio futbolo vystymu Lietuvos Respublikoje susijusius klausimus. 

 

Straipsnis 44 (buvęs Straipsnis 45) „Futbolo techninio vystymo asociacija“ yra 

keičiamas iš: 

„Futbolo techninio vystymo asociacija“ 

Futbolo techninio vystymo asociacijai yra pavedama analizuoti pagrindinius futbolo 

treniravimo aspektus, bei spręsti kitus su trenerių parengimu ir jų kvalifikacija susijusius 

klausimus. 

į 

„Futbolo trenerių rengimo asociacija“ 

„Futbolo trenerių rengimo asociacijai yra pavedama analizuoti pagrindinius futbolo 

treniravimo aspektus, bei spręsti kitus su trenerių parengimu ir jų kvalifikacija susijusius 

klausimus.“ 

 

Straipsnis 52 (buvęs Straipsnis 53) „Generalinis Sekretorius“ 3 dalis yra keičiama iš: 

„Generalinį Sekretorių skiria ir atšaukia Vykdomasis Komitetas. Generalinis Sekretorius 

pradeda eiti savo pareigas pasirašius darbo sutartį.“ 
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į 

„Generalinį Sekretorių skiria ir atšaukia Vykdomasis Komitetas. Generalinis sekretorius 

skiriamas  ketverių metų terminui. Generalinis Sekretorius gali būti paskirtas kitai (-oms) 

kadencijai (-oms), tačiau ne daugiau kaip trims kadencijoms iš viso. Generalinis 

Sekretorius pradeda eiti savo pareigas pasirašius darbo sutartį.“ 

 

Straipsnis 52 (buvęs Straipsnis 53) „Generalinis Sekretorius“ papildomas 5 dalies b) 

punktu: 

„sudaro ir teikia tvirtinti Ekonomikos ir finansų komitetui LFF biudžetą, veiklos programą, 

finansines ataskaitas bei LFF biudžeto vykdymą;“ 

 

Straipsnis 52 (buvęs Straipsnis 53) „Generalinis Sekretorius“ papildžius 5 dalies b) 

punktu pasikeičia šio punkto numeracija: 

„c) teikia Ekonomikos ir finansų komiteto patvirtintą LFF biudžetą ir veiklos programą 

bei LFF biudžeto vykdymą Vykdomajam Komitetui. Biudžeto vykdymą ir veiklos programą 

teikia tvirtinti LFF Konferencijai, sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme, 

Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir šiuose Įstatuose jo kompetencijai priskirtus 

klausimus.“ 

 

Straipsnis 52 (buvęs Straipsnis 53) „Generalinis Sekretorius“ papildomas 5 dalies b) 

(buvęs c) punktas) punktas yra keičiamas iš: 

„teikia Vykdomajam Komitetui tvirtinti LFF biudžetą ir programą, o Vykdomajam 

Komitetui priėmus sprendimą juos patvirtinti, LFF biudžetą ir programą teikia tvirtinti ir 

Konferencijai, sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme, Lietuvos 

Respublikos civiliniame kodekse ir šiuose Įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus.“ 

į 

„teikia Ekonomikos ir finansų komiteto patvirtintą LFF biudžetą ir veiklos programą 

bei LFF biudžeto vykdymą Vykdomajam Komitetui. Biudžeto vykdymą ir veiklos 

programą teikia tvirtinti LFF Konferencijai, sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų 

įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir šiuose Įstatuose jo kompetencijai 

priskirtus klausimus.“ 

 

LFF įstatai papildomi Straipsnis 59 „Ekonomikos ir finansų komitetas“ straipsniu: 

„1 Ekonomikos ir finansų komitetas yra sudėtinė LFF valdymo struktūros dalis, skirta 

spręsti LFF Vykdomojo Komiteto patvirtintuose nuostatuose numatytus klausimus, susijusius 

su LFF vykdoma ūkine, komercine ir ekonomine veikla, LFF lėšų panaudojimu.  

2 Ekonomikos ir finansų komitetą sudaro 5 nariai. Narius ir komiteto pirmininką iš 

Vykdomojo Komiteto narių 4 metų kadencijai skiria ir atšaukia Vykdomasis Komitetas. 

Narys gali būti paskirtas kitai (-oms) kadencijai (-oms), tačiau ne daugiau kaip trims 

kadencijoms iš viso.   

3 Ekonomikos ir finansų komitetas tvirtina Generalinio sekretoriaus parengtą LFF 

biudžetą.„ 
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Straipsnis 64 „Revizorius“ 3 dalis yra keičiama iš: 

„Revizorius yra atsakingas už LFF, LFF organų, jos narių bei LFF administracijos veiklos 

teisinę bei finansinę kontrolę.“ 

į 

„Revizorius turi teisę atlikti LFF, LFF organų, jos narių bei LFF administracijos veiklos 

teisinę bei finansinę kontrolę.“ 

 

Straipsnis 64 „Revizorius“ 4 dalis yra keičiama iš: 

„Revizorius turi teisę reikalauti ir gauti iš LFF bet kokią informaciją, jo nuomone, būtiną jo 

funkcijoms įgyvendinti.“ 

į 

„Revizorius turi teisę reikalauti ir gauti iš LFF, LFF organų, jos narių bet kokią informaciją, 

jo nuomone, būtiną jo funkcijoms įgyvendinti.“ 

 

Straipsnis 64 „Revizorius“ 5 dalis yra keičiama iš: 

„Revizorius už savo darbą atsiskaito LFF Konferencijai.“ 

į 

„Revizorius gali teikti LFF Konferencijai pastabas ir savo veiklos išvadas dėl LFF 

biudžeto, veiklos programos bei finansinių ataskaitų.“ 

 

Straipsnis 79 „Futbolo forumas“ yra keičiamas iš: 

„Ne rečiau kaip kartą per metus LFF organizuoja futbolo bendruomenės susirinkimą – 

futbolo forumą. Paprastai futbolo forumas organizuojamas prieš eilinę Konferenciją.“ 

į 

„LFF gali organizuoti futbolo bendruomenės susirinkimą – futbolo forumą. Paprastai 

futbolo forumas organizuojamas prieš eilinę Konferenciją.“ 

 

 

 

 

 

 

 


