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DĖL REGISTRACIJOS 2021 M. SEZONO LFF FUTBOLO KLUBŲ
LICENCIJAVIMO PROCESUI
Lietuvos futbolo federacija kartu su šiuo pranešimu kviečia futbolo klubus registruotis 2021 m.
UEFA, A bei I lygos licencijavimo sezonui siunčiant prašymą elektroniniu paštu
licencijavimas@lff.lt



A lygos ir UEFA licencijos siekiantys futbolo klubai kviečiami registruotis iki
2020 m. gruodžio 1 d.
LFF I lygos ir moterų A lygos licencijos sieksiantys klubai kviečiami registruotis iki 2020 m.
gruodžio 15 d.

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, moterų A 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
nustatytos formos prašymą.
Jeigu Licencijos pareiškėjas planuoja prašyti pereinamojo laikotarpio išimčių konkretiems
kriterijams po patekimo į aukštesnę lygą, apie tai jis taip pat turi informuoti registracijos metu.
Klubams laiku pateikusiems prašymus dalyvauti licencijavimo procese bus atsiųstas aktualus
licencijavimo dokumentų paketas, sukurta atitinkamos lygos 2021 m. sezono licencijavimo paraiška
LFF Comet sistemoje.
Numatytos dokumentacijos teikimo ir sprendimų priėmimo datos
Futbolo klubai kriterijų įvykdymą pagrindžiančią medžiagą 2021 m. klubų licencijavimo sezone LFF
Licencijavimo skyriui privalės teikti vadovaudamiesi žemiau numatytu licencijavimo dokumentų
pristatymo grafiku:
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Varžybos

Teisiniai, personalo, sporto, infrastruktūros, pirmoji
finansinių
kriterijų
dokumentacijos
dalis
(2020.09.30 tarpinės finansinės ataskaitos) –
2020.12.10;
Antroji finansinių kriterijų dokumentacijos dalis
(2020.12.31
audituotos
metinės
finansinės
ataskaitos) – 2020.01.27;
Finansinės stebėsenos kriterijų dokumentacijos
pateikimas – 2021.04.10, 2021.07.10 ir 2021.10.10.
Teisiniai, personalo, sporto, infrastruktūros –
2021.01.10;
Finansiniai – 2021.02.05;
Finansinės stebėsenos kriterijų dokumentacijos
pateikimas – 2021.04.15, 2021.07.15 ir 2021.10.15.
Teisiniai, personalo, sporto, infrastruktūros,
finansiniai - 2021.04.05;
Finansinės stebėsenos kriterijų dokumentacijos
pateikimas – 2021.04.10, 2021.07.10 ir 2021.10.10.
Teisiniai, personalo, sporto, infrastruktūros,
finansiniai – 2021.02.05.
Numatomos sprendimų priėmimo datos

A lyga




Licencijavimo komitetas – 2021.02.03;
Apeliacinis licencijavimo komitetas – 2021.02.10.

I lyga




Licencijavimo komitetas – 2021.02.18;
Apeliacinis licencijavimo komitetas – 2021.02.25.

UEFA




Licencijavimo komitetas – 2021.04.30;
Apeliacinis licencijavimo komitetas – 2021.05.07.

Moterų A lyga




Licencijavimo komitetas – 2021.02.18;
Apeliacinis licencijavimo komitetas – 2021.02.25.

2021 m. sezono LFF futbolo klubų licencijavimo taisyklių esminiai pakeitimai – klubams
išsiunčiami atskiru priedu kartu su šiuo pranešimu.
Licencijavimo sistemos įgyvendinimo principai ir 2021 m. 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.
Pagrindiniai 2021 m. sezono tikslai:
 Siekti padidinti 2021 m. A lygoje dalyvaujančių komandų skaičių iki 10;














Siekti į 2021 m. LFF organizuojamas varžybas įtraukti bent 4 klubus, iki šiol nedalyvavusius
tokiose varžybose ir licencijavimo procese;
Užtikrinti, jog visi 2021 m. sezono LFF I ir II lygose rungtyniaujantys klubai būtų pilnos
struktūros klubais (savo struktūroje turinčiais reikiamą jaunimo komandų skaičių);
Užtikrinti, jog 2021/22 m. sezone pagal parengtą naują vaikų futbolo organizacijų
sertifikavimo reglamentą, sertifikavimo procese dalyvautų 30 šalies futbolo organizacijų;
Užtikrinti, jog iki 2021 m. sezono pabaigos visi klubui priklausantys žaidėjai nuo 7 m.
amžiaus, būtų registruoti Comet sistemoje;
Skatinti moterų futbolo augimą, užtikrinant, jog 2021 m. visi A lygos klubai savo struktūroje
arba bent 1/3 dalimi klubo kontroliuojamoje įstaigoje turėtų mažiausiai po vieną merginų
komandą;
Užtikrinti efektyvesnį klubų finansinės situacijos monitoringą, vertinant klubų turimus
pradelstus įsipareigojimus tiek prieš sezoną, tiek sezono eigoje Lietuvos futbolo federacijai,
darbuotojams ir kitiems kreditoriams;
Užtikrinti, kad iki 2021 m. sezono pradžios visi A ir I lygos klubų žaidėjai ir treneriai
sudalyvautų susitikimuose su Lietuvos futbolo žaidėjų sąjunga, kuriuose didelis dėmesys
būtų skirtas žaidėjų ir trenerių interesų apsaugai ir švietimui;
Efektyviau kontroliuoti savalaikį licencijavimo ir finansinės stebėsenos dokumentacijos
teikimą, 2021 m. sezone bent 50% sumažinant teikiamų apeliacijų ir už tokio pobūdžio
pažeidimus skirtų sankcijų skaičių;
Toliau didinti trenerių, turinčių UEFA trenerių licencijas, skaičių, užtikrinant, jog bent 60
trenerių per 2021 m. įgis tam tikro lygmens UEFA licenciją;
Suorganizuoti gerosios praktikos/konsultacinius-mokomuosius seminarus licencijavimo ir kt.
tematikomis, skirtus A, I ir II lygų klubams, kuriuose sudalyvautų bent 70% visų klubų;
Aktyviai dalyvauti konsultuojant ir užtikrinant, jog 2021 m. būtų baigtos Kėdainių, Jonavos,
Garliavos ir kt. stadionų statybos/rekonstrukcijos;
Pagal LFF Vykdomojo komiteto patvirtintą standartinių dirbtinės dangos aikščių programos
tvarką, 2021 m. skirti dirbtines dangas šioms apskritims: Panevėžio, Vilniaus, Telšių,
Marijampolės, Tauragės ir Alytaus.

Kontaktai LFF licencijavimo skyriuje:
Personalo ir infrastruktūros
kriterijų vertinimas, Comet
paraiškų klausimai
Sporto ir infrastruktūros kriterijų
vertinimas
Teisinių kriterijų vertinimas
Finansinių kriterijų vertinimas

Karolis Dieninis

k.dieninis@lff.lt, 861102457

Diana Jonaitienė

d.jonaitiene@lff.lt, 863032581

Arminas Junevičius

a.junevicius@lff.lt, 862486021

Greta Jančauskaitė
Dana Tamulevičiūtė

datosauditas@dta.lt,
862121401
dana@dta.lt, 869949477

Iš anksto linkime sėkmės įgyvendinant LFF futbolo klubų licencijavimo taisyklėse nustatytus
teisinius, personalo, sporto, infrastruktūros ir finansinius kriterijus. Iškilus klausimams, nedvejokite
kreiptis į LFF Licencijavimo skyrių.

Pagarbiai,

LFF Generalinis sekretorius

Edgaras Stankevičius

