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pareiškimas. 

 
 
1 PRIEDAS – LFF II LYGOS FUTBOLO KLUBŲ LICENCIJAVIMO KRITERIJAI 
 
Siekiant dalyvauti LFF II lygos lygos varžybose Licencijos pareiškėjai privalo įgyvendinti šiuos žemiau išvardintus 
kriterijus: 

 
FINANSINIAI KRITERIJAI 

 
F.01 A NĖRA UŽDELSTŲ MOKĖJIMŲ LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJAI, LIETUVOS 

FUTBOLO TEISĖJŲ ASOCIACIJAI IR REGIONINĖMS FUTBOLO ASOCIACIJOMS   
Licencijos pareiškėjas turi įrodyti, kad dokumentacijos pateikimo dieną jis neturi uždelstų 
mokėjimų; 

 Lietuvos futbolo federacijai; 

 Atitinkamai regioninei futbolo asociacijai,  kurios nariu Licencijos pareiškėjas yra; 

 Atitinkamai regioninei futbolo asociacijai, kurios organizuojamose varžybose dalyvauja 
Licencijos pareiškėjo komandos. 

F.02 
 
 
 

A FINANSINĖS ATASKAITOS  
Licencijos pareiškėjas, siekdamas LFF II lygos licencijos iki Licencijos davėjo nustatyto termino, 
turi parengti ir pateikti gruodžio 31 dieną pasibaigusių finansinių metų (prieš prasidedant 
licencijavimo sezonui):   
a) Balansą; 
b) Veiklos rezultatų  ataskaitą; 
Atsižvelgiant į Licencijos pareiškėjo teisinę struktūrą metinės finansinės ataskaitos turi būti 
parengtos pagal Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų finansinių 
ataskaitų sudarymo principus ir taisykles, naudojant pelno nesiekiantiems asmenims taikomas 
finansinių ataskaitų formas, kurių formą ir turinį reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų 
ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 patvirtintos „Pelno nesiekiančių ribotos 
civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir 
pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo 
taisyklės“.  

F.03 B KITI FINANSINĮ STABILUMĄ PAGRINDŽIANTYS DOKUMENTAI 
Licencijos pareiškėjas, siekdamas gauti II lygos licenciją iki Licencijos davėjo nustatyto termino, 
turi parengti ir pateikti planuojamo finansavimo ir pajamų lentelę, įrodančią, kad Licencijos 
pareiškėjo, siekiančio II lygos licencijos, perspektyviniu laikotarpiu (einančiu iškart po finansinių 
ataskaitų sudarymo datos nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.)  planuojamos pajamos, skirtos 
pagrindinės Licencijos pareiškėjo komandos dalyvavimo II lygos varžybose reikmėms bus ne 
mažesnės nei 20 tūkst. Eur. Ši suma turi būti pagrįsta finansavimo (įskaitant paramą) sutartimis 

arba detaliai suplanuotomis/pagrįstomis pajamomis. Pagrindžiant planuojamą pagrindinės 
komandos (20 tūkst.) biudžetą savivaldybės skiriamos tikslinės lėšos jaunimo ugdymui neturėtų 
būti įtrauktos. 

 
 
 
TEISINIAI KRITERIJAI 
 
 

L.01 A TEISINIAI DOKUMENTAI 
Licencijos pareiškėjas privalo pateikti galiojančių jo įstatų kopiją. 
Licencijos pareiškėjas taip pat turi pateikti Licencijos davėjui aktualią pažymą, išduotą valstybės 
įstaigos – įmonių registro tvarkytojos (išplėstinį išrašą iš Juridinių asmenų registro), kurioje turi 
būti ši informacija apie Licencijos pareiškėją: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4BE5F9D8037A/zdaGIfnHWv
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4BE5F9D8037A/zdaGIfnHWv
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4BE5F9D8037A/zdaGIfnHWv
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4BE5F9D8037A/zdaGIfnHWv
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- pilnas pavadinimas; 

- buveinės adresas; 

- teisinė forma; 

- asmenys turintys teisę pasirašyti Licencijos pareiškėjo vardu; 

- šių asmenų parašo tipas (pvz., individualus ar kolektyvinis). 

L.02 A NARYSTĖ IR NARYSTĖS SĄLYGOS 
Licencijos pareiškėjas privalo būti pripažintas Federacijos narys ar Federacijos nario regioninės 
futbolo asociacijos narys ar bendrovė sutartiniuose santykiuose su regioninės futbolo asociacijos 
registruotuoju nariu. Jis privalo laikytis ir atitikti narystės sąlygas, nurodytas Federacijos ir/ar 
atitinkamo Federacijos nario regioninės futbolo asociacijos įstatuose, nuostatuose ir 
sprendimuose. Licencijos pareiškėjas tuo pačiu metu gali būti tik vieno Federacijos nario 
regioninės futbolo asociacijos narys.  
 
Bet koks Licencijos pareiškėjo teisinės formos, teisinės grupės struktūros (įskaitant susijungimą 
su kita įmone ar futbolo veiklos perkėlimą į kitą įmonę) ar identiteto (įskaitant buveinės, 
pavadinimo ar  spalvų pakeitimą) pakeitimas per šį narystės laikotarpį, darantis žalą varžybų 
integralumui ar padarytas siekiant palengvinti Licencijos gavimą ar Licencijos pareiškėjo patekimą 
į atitinkamas varžybas pagal sportinius laimėjimus, reiškia narystės tęstinumo pertraukimą 
reikalavimo dėl narystės prasme. 

 
 
SPORTO KRITERIJAI 
 

S.01 A PATVIRTINTA JAUNIMO UGDYMO PROGRAMA  
Licencijos pareiškėjas turi turėti parengęs raštišką jaunimo ugdymo programą, patvirtintą 
Federacijos. Licencijos davėjas turi patikrinti patvirtintos jaunimo ugdymo programos 
įgyvendinimą bei įvertinti jos kokybę.  
 
Jaunimo ugdymo programos turinys turi apimti šiuos punktus: 

 jaunimo ugdymo tikslai ir koncepcija; 

 jaunimo sektoriaus organizavimas (organizacinė struktūra; dalyvaujantys organai, 
sąsaja su Licencijos pareiškėju, jaunimo komandos ir kt.);  

 personalas (techninis, medicininis, administracinis ir kt.) ir minimali reikalaujama 
kvalifikacija; 

 jaunimo sektoriaus infrastruktūra (treniravimosi, rungtynių ir kita); 

 finansiniai ištekliai (turimas biudžetas, Licencijos pareiškėjo indėlis, žaidėjai, vietos 
bendruomenė ir kt.); 

 nuosekli ir kryptinga futbolo mokymo programa įvairioms amžiaus grupėms 
(žaidimo įgūdžiai, techniniai, taktiniai ir fiziniai);  

 švietimo programos (Žaidimo taisyklės ir etikos kodeksas, varžybų integralumas ir 
anti rasizmas) 

 medicininė pagalba jauniems žaidėjams (įskaitant medicininių įrašų tvarkymą); 

 peržiūra ir grįžtamojo ryšio procesas siekiant įvertinti rezultatus ir užduočių 
įvykdymą; 

 programos galiojimas (ne mažiau kaip 3 metams, ne daugiau nei 5 metams); 

 mokymas, nesusijęs su futbolu.  

 

Licencijos pareiškėjo jaunimo ugdymo programos vadovas (Techninis direktorius) turi 
bendradarbiauti su Licencijos davėju informuojant apie jaunimo ugdymo programos 
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įgyvendinimą ir teikiant reikalaujamos formos ataskaitas bei duomenis. 

 

Licencijos pareiškėjas taip pat privalo užtikrinti, jog: 

a) visi jaunimo žaidėjai dalyvaujantys klubo jaunimo programoje turi galimybę įgyti 

privalomą pagrindinį išsilavinimą pagal Lietuvos respublikos teisės aktus. 

b) nei vienam žaidėjui dalyvaujančiam klubo jaunimo ugdymo programoje nėra užkertamas 

kelias tęsti ne su futbolo sportu susijusį mokymąsi. 

S.02 A JAUNIMO KOMANDOS 
Licencijos pareiškėjui (1 alternatyva) arba jo bent 1/3 dalimi kontroliuojamai įstaigai (2 

alternatyva) priklauso bent 3 komandos šiame amžiaus tarpsnyje: 

 Nuo <U10 iki U21. 

Licencijos pareiškėjai privalo tenkinti ir šias sąlygas: 

 Jaunimo komandos privalo dalyvauti Federacijos pripažįstamose varžybose. 

 <U10 komandos privalo dalyvauti LFF pripažintose varžybose (nacionalinio, regioninio 
ar vietos lygmens). 

 Priklausomybė klubo struktūrai patvirtinama kai jaunimo komandos priklauso Licencijos 
pareiškėjui kaip juridiniam asmeniui arba Licencijos pareiškėjo bent 1/3 dalimi 
kontroliuojamam juridiniam asmeniui. 

 Reikalaujamame komandų skaičiaus tarpe užskaitoma Licencijos pareiškėjui priklausanti 
ar su jo juridiniu asmeniu susijusi merginų komanda, dalyvaujanti LFF pripažintose 
varžybose. 

 

S.03 A ŽAIDĖJŲ MEDICININĖ PRIEŽIŪRA 
Licencijos pareiškėjas turi užtikrinti, kad visiems pagrindinės, dublerių ir jaunimo komandų, kurių 
paraiškos teikiamos pagal S.02 kriterijų, žaidėjams kasmet būtų atliekamas medicininis 
patikrinimas. Medicininio patikrinimo turinys ir prievolės Licencijos pareiškėjams turi atitikti 
reikalavimus, nustatytus nacionalinėje teisėje. 

 
 
 
INFRASTRUKTŪROS KRITERIJAI 
 
 

I.01 A STADIONAS – GALIMYBĖ RENGTI RUNGTYNES  
Licencijos pareiškėjas privalo turėti Federacijos patvirtintą stadioną, kuriame galėtų būti 
rengiamos Federacijos organizuojamų futbolo klubų varžybos. 
Alternatyva 1: Licencijos pareiškėjas yra stadiono savininkas.  
Alternatyva 2: Licencijos pareiškėjas gali būti sudaręs rašytinę sutartį (sutartis) su stadiono ar kelių 
stadionų savininkais. 
Alternatyva 3: Licencijos pareiškėjas yra gavęs stadiono savininko (valdytojo) raštišką garantinį 
raštą, kuriuo Licencijos pareiškėjui garantuojama teisė naudoti stadioną viso LFF II lygos sezono 
metu. 

I.02 A PERSIRENGIMO PATALPOS ŽAIDĖJAMS 
Abiem komandoms stadione turi būti suteiktos vienodos šios patalpos ir įranga (minimalūs 
reikalavimai): 
- po vieną persirengimo patalpą kiekvienai komandai (namuose žaidžiančiai ir svečiuose 

žaidžiančiai); 
- sėdimos vietos bent 25 asmenims; 
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- kabyklos pasikabinti rūbams ar spintelės bent 25 asmenims; 
- 3 dušai; 
- tualetai su klozetais; 
- 1 taktikos demonstravimo lenta. 

I.03 A PERSIRENGIMO PATALPOS TEISĖJAMS 
Stadione turi būti įrengta persirengimo patalpa teisėjams. 
Teisėjai turi turėti atskiras persirengimo patalpas, esančias netoliese komandų persirengimo 
patalpų, tenkinančias šiuos reikalavimus: 
- sėdimos vietos 5 asmenims; 
- kabyklos pasikabinti rūbams ar spintelės 5 asmenims; 
- 1 dušas; 
- 1 tualetas (su klozetu); 
- stalas. 
Komandoms bei teisėjams stadione turi būti užtikrinamas tiesioginis, privatus, saugomas 
patekimas iš persirengimo patalpų į žaidimo aikštę, taip pat saugus atvykimas ir išvykimas iš 
stadiono teritorijos. 

I.04 A ŽAIDIMO AIKŠTĖS DYDIS 
Žaidimo aikštės išmatavimai turi būti: 
Alternatyva 1:    tiksliai 105 m x 68 m; 
Alternatyva 2:  pripažįstama, kad kai kuriuose stadionuose dėl techninių priežasčių, susijusių su 
konstrukcinėmis stadiono ypatybėmis, neįmanoma padidinti stadiono žaidimo aikštės iki 
reikalaujamo standarto. Tokiu atveju Licencijos davėjas gali suteikti išimtį tokiems išmatavimams 
šiose ribose: 
- ilgis:   min. 100 m  - maks. 105 m; 
- plotis:  min. 64 m – maks. 68 m. 

I.05 A VARTAI 
Vartai turi būti pagaminti iš aliuminio ar panašios medžiagos, apvalūs ar eliptiniai ir turi nekelti 
pavojaus žaidėjams. Be to, jie turi atitikti reikalavimus, nurodytus IFAB Žaidimo taisyklėse, būtent: 
a) atstumas tarp vidinių vartų virpstų dalių turi būti 7,32 m; 
b) atstumas nuo apatinio skersinio krašto iki vejos turi būti 2,44 m; 
c) vartų virpstai ir skersiniai turi būti baltos spalvos ir to paties pločio ir gylio, neviršijančio 12 
cm;  
d) vartai turi būti patikimai pritvirtinti ant žemės. 

I.06 A STADIONO TALPA 
Minimali stadiono talpa bent 100 individualių sėdimų vietų. 
Stadionui, dėl Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatyminių aktų, neturint galimybės atitikti šio 
reikalavimo, LFF Licencijavimo skyrius turi teisę pritaikyti išimtį 

I.07 B ATSARGINIŲ ŽAIDĖJŲ SUOLAI  
Abiem komandoms stadione aikštės lygyje turi būti suteikti atsarginių žaidėjų suolai bent po 14 
sėdimų vietų su uždanga nuo lietaus. 

I.08 B ŽAIDIMO AIKŠTĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 
Žaidimo aikštė turi būti padengta: 
Alternatyva 1: natūralia žole; 
Alternatyva 2: dirbtine danga, kuriai turi būti suteikta atitinkamo lygio kokybę patvirtinanti FIFA 
licencija.  
Aikštė privalo būti: 
- visiškai lygi ir plokščia; 
- geros būklės; 
- tinkama žaisti viso Federacijos organizuojamų futbolo klubų varžybų sezono bei UEFA 

organizuojamų futbolo klubų varžybų sezono metu; 
- žalios spalvos (jei padengta dirbtine danga). 
- atitinkanti šalyje galiojančius standartus (jei padengta dirbtine danga).  

 
PERSONALO KRITERIJAI 
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P.01 A VYRIAUSIASIS TRENERIS 
Licencijos pareiškėjas privalo paskirti vyriausiąjį trenerį, atsakingą už pirmosios komandos 
futbolo reikalus. Paskyrimas įforminamas sudarant sporto veiklos sutartį (kontraktą) ar darbo 
sutartį. 
 
Vyriausiasis treneris privalo: 
 
a) turėti galiojančią UEFA B lygio licenciją; 
b) būti pradėjęs lankyti UEFA B licencijos mokymo kursą. 
 
Vyriausiojo trenerio atsakomybės privalomai apima (įskaitant, bet neapsiribojant): 
 
- Pagrindinės komandos sudėties, taktikos ir treniruočių proceso parinkimą; 
- Nurodymų davimą žaidėjams ir kitam techniniam personalui persirengimo kambariuose ir 

techninėje zonoje prieš, per ir po rungtynių/treniruočių; 
- Dalyvavimą klubo ar žiniasklaidos priemonių organizuojamose veiklose, kuriose numatytas 

vyriausiojo trenerio dalyvavimas (interviu, spaudos konferencijos ir kt.). 

P.02 
 
 
 
 
 
 

B JAUNIMO TRENERIAI 
Licencijos pareiškėjas kiekvienai privalomai jaunimo komandai (žr. S.02) turi paskirti bent vieną 
trenerį, atsakingą už visus su futbolu susijusius šios jaunimo komandos reikalus. Paskyrimas 
įforminamas sudarant sporto veiklos sutartį (kontraktą) ar darbo sutartį. 
 
Jaunimo trenerių kvalifikacija turi atitikti šias nuostatas: 
 
a) <U10-U21 m. amžiaus jaunimo komandos treneriai turi turėti galiojantį ne žemesnę nei UEFA 
B licenciją; 
b) jaunesnio nei 10 m. amžiaus jaunimo komandos treneriai turi turėti galiojantį UEFA C 
diplomą arba LFF C diplomą (bus pervadintas į LFF D) arba kūno kultūros specialisto aukštojo 
mokslo diplomą. Nuo 2022 m. sezono bent vienas šios amžiaus grupės treneris privalės turėti 
UEFA C diplomą (tuo atveju, jei Licencijos pareiškėjas šioje amžiaus grupėje turi daugiau nei 
vieną komandą). 

 
2 PRIEDAS – UEFA MOTERŲ ČEMPIONŲ LYGOS IR LIETUVOS MOTERŲ FUTBOLO A 
LYGOS KLUBŲ LICENCIJAVIMO KRITERIJAI  
 
Siekiant dalyvauti UEFA Moterų Čempionų lygos varžybose (nuo 2020 m. sezono) bei Lietuvos moterų futbolo 
A lygos varžybose (nuo 2021 m. sezono) Licencijos pareiškėjai privalo įgyvendinti šiuos žemiau išvardintus 
kriterijus: 
 

SPORTO KRITERIJAI 

DOKUMENTACIJA 
 

Nr. U A Apibūdinimas 

S.01 A A PATVIRTINTA JAUNIMO UGDYMO PROGRAMA  

Licencijos pareiškėjas turi turėti parengęs raštišką jaunimo ugdymo programą, 

patvirtintą Federacijos. Licencijos davėjas turi patikrinti patvirtintos jaunimo ugdymo 

programos įgyvendinimą bei įvertinti jos kokybę.  

Jaunimo ugdymo programos turinys turi apimti šiuos punktus: 

 jaunimo ugdymo tikslai ir koncepcija; 


