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DĖL REGISTRACIJOS 2020 M. SEZONO LFF II LYGOS FUTBOLO KLUBŲ 

 LICENCIJAVIMO PROCESUI 
 
Lietuvos futbolo federacija kartu su šiuo pranešimu kviečia futbolo klubus registruotis 
2020 m. II lygos licencijavimo sezonui siunčiant prašymą elektroniniu paštu 
licencijavimas@lff.lt 
 
LFF II lygos klubai kviečiami registruotis iki 2020 m. vasario 1 dienos, 17:00 val. 
 
Licencijavimo sistemos dalyviai 
 
LFF futbolo klubų licencijavimo taisyklės privalomai taikomos visiems futbolo klubams, 
turintiems teisę ir pareiškusiems norą žaisti LFF organizuojamose II lygos varžybose. 
 
Norėdamas dalyvauti licencijavimo procese Licencijai gauti, Licencijos pareiškėjas turi 
pateikti raštišką prašymą, kuriame nurodomi Licencijos pareiškėjo adresas, kontaktiniai 
telefono numeriai, elektroninio pašto adresas, asmuo ryšiams ir jo (jos) pareigybė. 
Prašymas gali būti pateiktas ir elektroniniu formatu. 
 
Šiuo prašymu klubas turi nurodyti, jog pageidauja siekti LFF II lygos licencijos, taip pat 
pasirinktą stadioną bei varžybas, kuriose siekiama rungtyniauti dalyvaujant licencijavimo 
procese. 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 LFF II lygos 2020 m. sezono 
licencijavimo paraiška LFF Comet sistemoje. 
 
 
Numatytos dokumentacijos teikimo ir sprendimų priėmimo datos 
 
Futbolo klubai kriterijų įvykdymą pagrindžiančią medžiagą 2020 m. klubų licencijavimo 
sezone LFF Licencijavimo skyriui privalės teikti vadovaudamiesi žemiau numatytu 
licencijavimo dokumentų pristatymo grafiku: 
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Varžybos  Vertinimo 
laikotarpis 

Dokumentų pateikimo datos 

II lyga Kovas  Teisiniai, personalo, sporto, infrastruktūros, finansiniai - 
03.01 

 
Varžybos  Numatomos sprendimų priėmimo datos 

II lyga  Licencijavimo komitetas – 03.23 

 Apeliacinis komitetas – 03.30 

 
2020 m. sezono LFF futbolo klubų licencijavimo taisyklių esminiai pakeitimai bei 
II lygos klubų licencijavimo kriterijų santrauka – klubams išsiunčiami atskiru 
priedu kartu šiuo pranešimu. 
 
Licencijavimo sistemos įgyvendinimo principai ir 2020 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 2020 m. sezono tikslai: 

 Užtikrinti, jog per 2020 m. visi II lygoje rungtyniaujantys klubai, kurie to dar nėra 
atlikę, taptų pilnos struktūros klubais (savo struktūroje turinčiais jaunimo 
komandas); 

 Užtikrinti, jog visi klubui priklausantys ar susieti žaidėjai nuo 7 m. amžiaus, būtų 
registruoti Comet sistemoje; 

 Efektyviau kontroliuoti savalaikį dokumentacijos teikimą, sumažinti vėlavimo 
teikiant dokumentaciją mastus, sumažinti klubų teikiamų apeliacijų skaičių. 

 Toliau didinti trenerių, turinčių UEFA trenerių licencijas, skaičių, ypatingai 
akcentuojant klubams naujai įvestos UEFA C licencijos įsigaliojimą; 

 Visuose II lygoje rungtyniaujančių klubų stadionuose užtikrinti tinkamas sąlygas 
žiūrovams stebėti rungtynes.  

 
Kontaktai LFF licencijavimo skyriuje:  
 
Teisinių kriterijų vertinimas Antanas Paulauskas a.paulauskas@lff.lt, 865536039 

Sporto kriterijų vertinimas Diana Jonaitienė d.jonaitiene@lff.lt, 863032581 

Bendrieji sistemos taikymo klausimai 
ir infrastruktūros kriterijų vertinimas 

Laurynas Zibolis l.zibolis@lff.lt, 865063993 

Personalo kriterijų vertinimas ir 
Comet licencijavimo paraiškos  

Karolis Dieninis k.dieninis@lff.lt, 861102457 

Finansinių kriterijų vertinimas Greta Jančauskaitė  
Dana Tamulevičiūtė 

datosauditas@dta.lt, 862121401 
dana@dta.lt, 869949477 
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Kviečiame klubus aktyviai registruotis 2020m. sezono klubų licencijavimo sezonui.            
 
Iš anksto linkime sėkmės įgyvendinant LFF futbolo klubų licencijavimo taisyklėse 
nustatytus  teisinius, personalo, sporto, infrastruktūros ir finansinius kriterijus. 

 
 
Pagarbiai,  
 
 
 
LFF Licencijavimo skyriaus vadovas                                                           

Laurynas Zibolis  


