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VILNIAUS REGIONO FUTBOLO SĄJUNGA

juridinio asmens kodas: 302717231, buveinės adresas: Šeškinės g. 45C-52, Vilnius

Lietuvos futbolo federacijos nariams

išsiųsta el. paštu

2020-06-02, Vilnius

DĖL SIŪLOMOS NAUJOS LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJOS ĮSTATŲ REDAKCIJOS

Vilniaus regiono futbolo sąjunga (toliau – VRFS) šiuo kreipiasi į visus Lietuvos futbolo federacijos

(toliau – LFF), narius, siekdama supažindinti su VRFS parengta nauja LFF įstatų redakcija (prisegta), kurią

VRFS siūlys tvirtinti artimiausioje eilinėje LFF Konferencijoje.

Pirmiausia, atkreipiame dėmesį, kad siūloma nauja LFF įstatų redakcija yra išimtinai paremta siekiu gerinti

LFF valdymo modelį, skatinti LFF veikti skaidriai ir teisėtai, išplėsti LFF narių skaičių ir į LFF valdymą

tiesiogiai įtraukti kuo platesnę Lietuvos futbolo bendruomenę, kas sudarytų sąlygas didintį masiškumą ir

klubų įsitraukimą į futbolo veiklą, stiprintų klubų struktūrą ir profesionalumą. Taip pat siūlomi įstatų

pakeitimai susiję su Generalinio sekretoriaus kadencijų ribojimu ir jo teikimo tvarka, nepriklausomu Etikos

komiteto formavimu ir pakeitimai dėl teisinės ginčų sprendimo tvarkos.

VRFS parengta nauja LFF įstatų redakcija yra siūloma įtvirtinti tokius šiuo metu galiojančių LFF įstatų

pakeitimus:

1. siūloma įtvirtinti galimybę futbolo klubams tapti tiesioginiais LFF nariais;

2. siūloma numatyti, jog LFF Etikos komiteto narius skirtų ir atšauktų LFF Konferencija, bei įtvirtinti

jos privalomą dalyvavimą, sprendžiant tam tikrus LFF įstatuose numatytus klausimus;

3. siūloma numatyti, jog ginčai, susiję su nacionaliniais reikalais, paskutinėje instancijoje būtų

sprendžiami ne Tarptautiniame sporto arbitražo teisme, o Sporto arbitraže prie Vilniaus

komercinio arbitražo teismo;

4. siūloma nustatyti maksimalų leistiną LFF Generalinio sekretoriaus kadencijų skaičių iš eilės, taip

pat patikslinti kitas LFF Generalinio sekretoriaus veiklos reglamentavimo nuostatas.
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1. Dėl klubų tiesioginės narystės LFF:

Priminsime, jog 2016-09-04 vykusio Lietuvos futbolo forumo metu buvo suformuota darbo grupė gero

valdymo praktikai LFF įdiegti (toliau – Darbo grupė). Darbo grupė buvo suformuota tikslu parengti ir

pateikti LFF raportą dėl gero valdymo praktikos įdiegimo LFF. Toks raportas buvo parengtas 2017-05-31,

o juo Darbo grupė pateikė savo pasiūlymus dėl galimybių tobulinti LFF valdymą įdiegiant gerojo

valdymo praktikos principus. Darbo grupės raportas buvo pristatytas visiems LFF nariams bei 2017-05-18

vykusioje LFF Konferencijoje.

Darbo grupės parengtu raportu buvo pasiūlyta pertvarkyti LFF valdymo struktūrą, be kito ko, LFF

įstatuose numatant, jog LFF nariais būtų futbolo klubai, aktyviai veikiantys futbolo srityje. Visiems žinoma,

kad, būtent, futbolo klubai yra pagrindinė futbolo bendruomenės ląstelė ir pamatas, todėl tiesioginis

klubų įtraukimas į LFF struktūrą ir futbolo valdymą yra būtinas žingsnis siekiant LFF veiklos atvirumo ir

visos Lietuvos futbolo bendruomenės įsitraukimo į bendrą darbą.

Klubinės struktūros vystymas ir stiprinimas turi būti prioritetinis LFF veiklos uždavinys. Šiuo metu

Lietuvoje veikia apie 200 futbolo klubų, tačiau Lietuvos klubinė struktūra išvystyta prastai, o tikrų klubų

sąrašą galima skaičiuoti vienetais. Per daugiau kaip du dešimtmečios, šioje srityje neįvyko beveik jokių

pokyčių, atvirkščiai - situacija tik blogėja. Nedžiugina Lietuvos futbolo rinktinės rezultatai, tik šešios

komandos A lygoje, LFF I-os lygos klubai nerodo noro dalyvauti aukštesnio lygmens varžybose,

nestabilus finansinis klubų tvarumas ir veiklos tęstinumas.

Negalima atskirti Lietuvos futbolo valdymo nuo pačių futbolo klubų, nes futbolo klubai - tai ir yra

futbolas. LFF turi būti atvira organizacija visai Lietuvos futbolo bendruomenei. Tik užtikrinant visų

Lietuvos futbolo klubų ir futbolo veikloje dalyvaujančių asmenų/grupių interesų atstovavimą LFF valdymo

struktūroje, galima siekti pozityvių pokyčių.

Todėl, VRFS nuomone, pats svarbiausias žingsnis yra pasiūlymai dėl LFF įstatų pokyčių, kurie sudarytų

galimybę klubams tapti tiesioginiais LFF nariais, jos “stakeholderiais”. Tik didinant klubų įtraukimą į

futbolo valdymą ir svarbiausių futbolo klausimų sprendimą, galima stiprinti bei vystyti klubus ir jų

struktūrą, didinti futbolo masiškumą, vystyti visą Lietuvos futbolą.

Pastebėtina, kad šiuo metu galiojanti LFF įstatų redakcija riboja tiesioginę futbolo klubų narystę LFF.

VRFS pažymi, kad toks ribojimas ne tik, kad neturi jokio pagrįsto ir logiško pagrindo, bet taipogi yra

nesuderinamas ir su FIFA įstatuose įtvirtintomis LFF pareigomis. Pažymėtina, kad pagal FIFA įstatų 14

straipsnio 1 dalies f punktą kiekviena FIFA narė – nacionalinė asociacija privalo užtikrinti, kad jos įstatai

atitiktų FIFA pavyzdinių įstatų (angl. FIFA Standard Statutes) reikalavimus. Tuo tarpu, atkreiptinas dėmesys,
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kad FIFA pavyzdinių įstatų 10 straipsnis aiškiai įtvirtina, kad nacionalinės asociacijos nariais pirmiausia turi

būti futbolo klubai.

Atsižvelgiant į anksčiau išdėstytą bei siekiant įgyvendinti Darbo grupės parengto raporto pasiūlymus, taip

pat užtikrinti, jog LFF įstatai atitiktų FIFA įstatų reikalavimus, VRFS siūloma nauja LFF įstatų redakcija yra:

 sudaroma galimybė tiesioginiai LFF nariais tapti futbolo klubams, kurie dalyvauja LFF A lygos

čempionate, LFF I lygos pirmenybėse, LFF II lygos pirmenybėse, Lietuvos salės futbolo A lygos

pirmenybėse ir/ar Lietuvos moterų A lygos pirmenybėse ir yra atitinkamų regioninių futbolo

asociacijų, kurios yra LFF narėmis, nariai.

Visi, aukščiau išvardintose pirmenybėse, dalyvaujantys klubai dalyvauja LFF licencijavimo procese, todėl

atitinka LFF keliamus ir klubams taikomus minimalius kriterijus.

Atkreipiame dėmesį, kad siūlomuose įstatų pakeitimuose, neapribojamos ir nesumažinamos Asociacijų,

kurios dabar yra LFF narėmis, teisės. Siūlomų įstatų struktūroje paliekama dabartinių LFF narių (Asociacijų)

teisė į LFF konferenciją deleguoti po 5 (penkis) atstovus, o aukščiau išvardinti klubai, jeigu jie taptų LFF

nariais, į LFF konferenciją deleguotų po 1 (vieną) atstovą.

2. Dėl LFF Etikos komiteto:

Pagal šiuo metu galiojančią LFF įstatų redakciją LFF Etikos komiteto narius skiria ir atšaukia LFF

Vykdomasis komitetas.

Atsižvelgiant į tai, kad LFF Etikos komitetas pagal savo pobūdį turėtų būtų nepriklausomas ir, be kita ko,

kontroliuoti ir LFF Vykdomojo komiteto narių veiklą, VRFS nuomone, šiuo metu LFF įstatuose įtvirtinta

LFF Etikos komiteto subordinacija LFF Vykdomojo komiteto atžvilgiu gali neužtikrinti pakankamo LFF

Etikos komiteto nepriklausomumo. Todėl, manytina, jog LFF Etikos komitetas turėtų būti pavaldus

tiesiogiai LFF Konferencijai ir būtent pastaroji turėtų skirti ir atšaukti LFF Etikos komiteto narius.

Be to, pastebėtina, kad LFF įstatai visiškai neapibrėžia LFF Etikos komiteto veiklos masto. VRFS nuomone,

LFF Etikos komitetas turėtų būti įtrauktas į konkrečių sprendimų, liečiančių LFF Vykdomojo komiteto narių

statusą, procesą, siekiant užtikrinti pakankamą tokių sprendimų priėmimo objektyvumą ir teisėtumą.

Atsižvelgiant į anksčiau išdėstytą, VRFS siūlo naujoje LFF įstatų redakcijoje numatyti, jog:

 LFF Etikos komiteto narius skiria ir atšaukia LFF Konferencija;

 LFF Vykdomojo komiteto nario narystė LFF Vykdomajame komitete gali būti sustabdyta ar LFF
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Vykdomojo komiteto narys gali būti pašalintas iš LFF Vykdomojo komiteto narių tik po to, kai

yra gaunama neigiama LFF Etikos komiteto išvada.

3. Dėl ginčų sprendimo tvarkos:

Pagal šiuo metu galiojančią LFF įstatų redakciją visų be išimties futbolo srityje kylančių ginčų sprendimas

galutiniame etape yra numatytas Tarptautiniame sporto arbitražo teisme, esančiame Lozanoje (Šveicarija).

VRFS nuomone, toks reikalavimas yra per griežtas ir nepagrįstai riboja LFF nariams, futbolo klubams,

sportininkams bei kitiems suinteresuotiems asmenims teisinės gynybos ir teisingumo prieinamumą,

kadangi ginčų nagrinėjimo procesas Tarptautiniame sporto arbitražo teisme yra itin brangus ir

sudėtingas.

Atkreiptinas dėmesys, kad šis VRFS siūlymas pilnai atitinka ir FIFA įstatų reikalavimus, kadangi

vadovaujantis FIFA įstatų 59 straipsnio 3 dalimi, LFF turi teisę ir galimybę ginčų sprendimą perduoti

kitam nepriklausomam ir tinkamai įsteigtam arbitražo teismui, o ne Tarptautiniam sporto arbitražo

teismui.

Pažymime, kad nuo 2020-01-01 Lietuvoje veiklą pradėjo Sporto arbitražo teismas prie Vilniaus

komercinio arbitražo teismo, todėl atsirado sąlygos ir realios galimybės ginčus spręsti Lietuvoje

veikiančioje institucijoje. Todėl VRFS siūlo naujoje LFF įstatų redakcijoje numatyti, jog:

 bet kokie su nacionaliniais reikalais susiję ginčai, kylantys dėl ar susiję su LFF ar LFF narių įstatų,

LFF ar LFF narių priimtų taisyklių, reglamentų ir kitų dokumentų taikymu, ar LFF organų

sprendimais būtų sprendžiami paskutinėje instancijoje tik Sporto arbitraže prie Vilniaus

komercinio arbitražo teismo, esančiame Vilniaus mieste (Lietuva), kuriame ginčai būtų

sprendžiami nesikreipiant į bendros kompetencijos teismą.

4. Dėl LFF generalinio sekretoriaus:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sporto įstatymo (toliau – Sporto įstatymas) 19 straipsnio 1 dalies 10

punktu, LFF įstatuose privalo būti numatyta LFF valdymo organų narių rotacija, numatant maksimalų

galimą iš eilės einančių kadencijų skaičių tam pačiam asmeniui tam, kad LFF atitiktų kriterijus, nustatytus

juridiniams asmenims, turintiems teisę gauti valstybės biudžeto lėšų aukšto meistriškumo programoms

įgyvendinti.

LFF įstatai nėra numatyta LFF generalinio sekretoriaus rotacija. Atsižvelgiant į tai bei siekiant užtikrinti
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atitinkamą Sporto įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 10 punktui, siūlytina LFF generalinio sekretoriaus

atžvilgiu įtvirtinti tokį patį rotacijos principą, kuris yra taikytinas LFF Vykdomojo komiteto narių atžvilgiu.

Be to, atsižvelgiant į tai, kad LFF generalinis sekretorius yra LFF valdymo organas, o jį renka LFF

Vykdomasis komitetas, iš kurių LFF Konferencija renka vos 2 (du) narius, akivaizdu, kad LFF Konferencija

yra visiškai eliminuota iš LFF generalinio sekretoriaus skyrimo proceso. Taigi, siekiant, jog šiuo aspektu

LFF Konferencija taipogi turėtų bent tam tikrą įtaką, yra siūlytina numatyti, jog LFF generalinio

sekretoriaus kandidatūrą LFF Vykdomajam komitetui teiktų LFF Konferencijos išrinktas LFF prezidentas, o

terminas, kuriuo LFF generalinis sekretorius eina savo pareigas, tiesiogiai būtų susietas su terminu, kuriuo

LFF prezidentas eina savo pareigas. Toks LFF generalinio sekretoriaus ir LFF prezidento santykis taipogi

leistų pasiekti LFF valdymo struktūroje geresnę jų tarpusavio sinergiją, kuri yra būtina siekiant užtikrinti

tinkamą LFF veikimą.

Atsižvelgiant į anksčiau išdėstytą, VRFS siūlo naujoje LFF įstatų redakcijoje numatyti, jog:

 LFF Generalinio sekretoriaus kadencija yra 4 (keturi) metai;

 tas pats asmuo į LFF Generalinio sekretoriaus pareigas gali būti skiriamas ne daugiau kaip 3 (tris)

kadencijas iš eilės;

 LFF Generalinio sekretoriaus kandidatūrą LFF Vykdomajam komitetui teikia LFF prezidentas;

 LFF Generalinis sekretorius netenka pareigų ir darbo sutartis su juo yra nutraukiama pasibaigus

LFF Prezidento kadencijai ar LFF Prezidentui nustojus eiti savo pareigas kitais pagrindais.

____________________

Tikimės, jog šiuo laišku išsamiai paaiškinome kokių pokyčių siekiame siūlomais LFF įstatų pakeitimais. Tuo

atveju, jeigu visgi turėtumėte kokių nors klausimų ar pastebėjimų dėl jų, prašome jais pasidalinti. Tik

veikdami visi kartu išvien galime pasiekti teigiamų rezultatų bei užtikrinti, jog LFF būtų girdimas ir

išklausomas kiekvieno Lietuvos futbolo bendruomenės nario žodis.

PRIDEDAMA:

- siūloma nauja LFF įstatų redakcija

- galiojančių LFF įstatų redakcija (su matomais ir siūlomais pakeitimais)

Pagarbiai

Asociacijos VRFS Valdyba


