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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; 

 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 

įgyvendinimą ir teikiant reikalaujamos formos ataskaitas bei duomenis. 

Licencijos pareiškėjas taip pat privalo užtikrinti, jog: 

- visos jaunimo žaidėjos dalyvaujančios klubo jaunimo programoje turi 

galimybę įgyti privalomą pagrindinį išsilavinimą pagal Lietuvos respublikos 

teisės aktus. 

- nei vienai žaidėjai dalyvaujančiai klubo jaunimo ugdymo programoje nėra 

užkertamas kelias tęsti ne su futbolo sportu susijusį mokymąsi. 
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S.02 
 

A A JAUNIMO KOMANDOS 

Licencijos pareiškėjui (1 alternatyva), jo bent 1/3 dalimi kontroliuojamai įstaigai (2 

alternatyva) priklauso ar yra susijęs sutartimi su Licencijos pareiškėjo juridiniu asmeniu 

(3 alternatyva – galiojanti iki 2020 m. sezono pabaigos) priklauso žemiau išvardintas 

skaičius merginų jaunimo komandų nurodytose amžiaus grupėse. 

UEFA licencija: 

- bent 1 komandą kuri yra nuo 12 iki 17 metų amžiaus. 

__________________________________________________________________ 
A lygos licencija: 
 

 bent 1 komandą kuri yra nuo <U10 iki U21 amžiaus tarpsnyje. 

__________________________________________________________________ 

 Licencijos pareiškėjai privalo tenkinti ir šias sąlygas: 

 Kiekvienoje jaunimo komandoje turi būti ugdoma bent 16 auklėtinių. 

 Jaunimo komandos privalo dalyvauti Federacijos pripažįstamose 
varžybose, programose ar turnyruose; 

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

 Licencijos įgijimo kontekste Licencijos pareiškėjas gali tapti dalininku tik 
tų akademijų, kurios geografiniu požiūriu yra tame pačiame mieste ar 
regione, kaip ir klubas. 

 Licencijavimo pareiškėjas visoms savo nurodytoms jaunimo komandoms 
kasmet turi užtikrinti reikalingą finansinę ir techninę paramą, įskaitant: 
- Jaunimo komandų dalyvavimo viso čempionato varžybose 

transporto išlaidas; 

- Aprangos ir inventoriaus išlaidas; 

- Treniruočių ir varžybų infrastruktūros išlaidas; 

- Trenerių edukavimo išlaidas. 

S.03 A A ŽAIDĖJŲ MEDICININĖ PRIEŽIŪRA 

UEFA Licencija ir A lygos licencija - Licencijos pareiškėjas turi užtikrinti, kad 

visiems pagrindinės, dublerių ir jaunimo komandų, kurių paraiškos teikiamos pagal 

S.02 kriterijų, žaidėjoms kasmet būtų atliekamas medicininis patikrinimas, įskaitant 

širdies-kraujagyslių tyrimus (kardiovaskuliarinai tyrimai). Medicininio patikrinimo 

turinys ir prievolės Licencijos pareiškėjams turi atitikti reikalavimus, nustatytus UEFA 

Medicinos taisyklėse (žaidėjoms, galinčioms atstovauti pagrindinei komandai) ir 

nacionalinėje teisėje (jaunimo komandų žaidėjoms). 

Žaidėjų medicininiai patikrinimai turi būti atliekami sporto medicinos centruose, 

pagrindinėse miestų klinikose ar privačiuose medicinos įstaigose, turinčiose galiojančią 
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S.08 
 
 

B B VAIKŲ APSAUGA IR GEROVĖ 
Licencijos pareiškėjas privalo nustatyti ir taikyti priemones atitinkančias susijusias 
UEFA gaires ir skirtas ginti, apsaugoti bei užtikrinti jaunųjų žaidėjų gerovę bei 
užtikrinti saugią aplinką kai jie dalyvauja Licencijos pareiškėjo organizuojamose 
veiklose. 

 

INFRASTRUKTŪROS KRITERIJAI 

 
Lietuvos moterų futbolo A lygos čempionato klubai, norėdami įgyti Licenciją dalyvauti A lygos  

varžybose, pasirinktame stadione privalo įgyvendinti visus žemiau nurodytus minimalius privalomus kriterijus. 
UEFA varžybose siekiantys dalyvauti klubai, norėdami įgyti Licenciją dalyvauti UEFA varžybose, 

pasirinktame stadione privalo įgyvendinti visus žemiau nurodytus minimalius privalomus kriterijus, taip pat ir 
„UEFA stadionų infrastruktūros taisyklėmis“ I-ai stadionų kategorijai taikomus reikalavimus. 
  

DOKUMENTACIJA 
 

Nr. U A Apibūdinimas 

I.01 A A STADIONAS – GALIMYBĖ RENGTI RUNGTYNES  

licenciją ir reikalingą medicininę įrangą. Jei žaidėja įtraukiama į komandą sezono metu, 

prieš dalyvaujant oficialiose rungtynėse jam turi būti atliktas pirmiau aprašytas 

medicininis patikrinimas. 

S.04 A A ŽAIDĖJŲ REGISTRACIJA 
Visos Licencijos pareiškėjui priklausančios ar susietos žaidėjos, įskaitant visas jaunas 
žaidėjas nuo 7 m. amžiaus, turi būti registruotos Federacijoje Comet sistemoje pagal 
FIFA žaidėjų statuso ir transferų taisykles ir kitus Licencijos davėjo nurodymus. 

S.05 A A RAŠTIŠKI PROFESIONALIŲ ŽAIDĖJŲ KONTRAKTAI 
Visos Licencijos pareiškėjo profesionalios žaidėjos turi sudaryti raštišką kontraktą su 
Licencijos pareiškėju pagal FIFA žaidėjų statuso ir transferų taisykles. Profesionalių 
žaidėjų kontraktai turi būti registruoti Federacijoje. 

S.06 A A TEISĖJAVIMO KLAUSIMAI IR ŽAIDIMO TAISYKLĖS  

Licencijos pareiškėjas turi įrodyti, kad bent jau pirmosios komandos kapitonė ar jį 
pavaduojantis žaidėja, vyriausiasis treneris ar trenerio padėjėjas dalyvavo teisėjavimo 
klausimams skirtame renginyje, Federacijos ar jai bendradarbiaujant organizuotame 
metais, einančiais prieš UEFA (UEFA licencijai) ar LFF (A licencijai) sezoną.  

Kriterijus laikomas įvykdytu, jei minėti asmenys dalyvavo tokiame renginyje. 

Vykdant šį reikalavimą Federacija  teikia Licencijų pareiškėjams reikiamą paramą. 

S.07 B B RASINĖS LYGYBĖS IR ANTIDISKRAMINACINĖ PRAKTIKA 
Licencijos pareiškėjas privalo parengti veiksmų programą, skirtą kovai su rasizmu ir 

diskriminacija futbole, parengtą pagal UEFA 10 – ties žingsnių planą, kuris apibrėžtas 

UEFA saugos ir saugumo taisyklėse. 

UEFA licencija: 
Licencijos pareiškėjas privalo užtikrinti, jog prieš kiekvienas A lygos ir UEFA 
rungtynes žiūrovų dėmesiui yra perskaitomas pranešimas apie rasinę lygybę ir 
toleranciją. 
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Licencijos pareiškėjas Lietuvos teritorijoje privalo turėti Federacijos patvirtintą 
stadioną, kuriame galėtų būti rengiamos Federacijos organizuojamų futbolo klubų 
varžybos ir UEFA organizuojamų futbolo klubų varžybų namų rungtynės. 
Alternatyva 1: Licencijos pareiškėjas yra stadiono savininkas.  
Alternatyva 2: Licencijos pareiškėjas gali būti sudaręs rašytinę sutartį (sutartis) su 
stadiono ar kelių stadionų savininkais. Ši sutartis (sutartys) garantuotų stadiono 
naudojimą tiek Federacijos, tiek UEFA organizuojamoms futbolo klubų varžyboms 
kitam sezonui. 
A lygos licencija: 
Alternatyva 3: Licencijos Licencijos pareiškėjas yra gavęs stadiono savininko 
(valdytojo) raštišką garantinį raštą, kuriuo Licencijos pareiškėjui garantuojama teisė 
naudoti stadioną viso Lietuvos moterų futbolo A lygos čempionato metu. 

I.02 A A TRENIRUOČIŲ BAZĖ – MINIMALI INFRASTRUKTŪRA IR GALIMYBĖ 
NAUDOTIS KLUBUI 
Licencijos pareiškėjas turi turėti tinkamą Licencijos davėjo patvirtintą treniruočių 
infrastruktūrą (lauko ir vidaus aikštė), kuri užtikrintų tinkamą treniruočių proceso 
vykdymą ištisus metus įskaitant jaunimo ugdymo programos poreikius. 
 
1 alternatyva: Licencijos pareiškėjas yra treniruočių objektų savininkas. 
2 alternatyva: Licencijos pareiškėjas gali pateikti rašytinę sutartį su treniruočių objekto 
savininku. Ši sutartis turi garantuoti, kad visos Licencijos pareiškėjo komandos galės 
treniruotis šiuose treniruočių objektuose visą LFF ir UEFA einamųjų metų sezoną. 
A lygos licencija: 
Alternatyva 3: Licencijos Licencijos pareiškėjas yra gavęs treniruočių objektų 
savininko (valdytojo) raštišką garantinį raštą, kuriuo Licencijos pareiškėjui 
garantuojama teisė naudoti treniruočių objektu viso LFF sezono metu. 

 
ŽAIDĖJŲ IR OFICIALIŲ ASMENŲ ERDVĖS STADIONE 
 

Nr. U A Apibūdinimas 

I.03 A A ŽAIDIMO AIKŠTĖS DYDIS 
Žaidimo aikštės išmatavimai turi būti: 
- ilgis:   min. 100 m  - maks. 105 m; 
- plotis:  min. 64 m – maks. 68 m. 
Rekomenduojamas standartas: tiksliai 105 m x 68 m; 

I.04 A A ŽAIDIMO AIKŠTĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 
Žaidimo aikštės turi atitikti šias charakteristikas: 

- Žaidimo aikštė turi būti lygi ir plokščia bei atitikti IFAB Žaidimo taisykles.  

- Aikštės paviršius turi būti žalios spalvos ir sužymėtas baltomis linijomis. 

- Žaidimo aikštėje negali būti matomos jokios kitos linijos, išskyrus futbolo, 

kurios yra apibrėžtos IFAB Žaidimo taisyklėse. 

- Žaidimo aikštė turi būti visiškai padengta natūralia danga (100 proc. natūrali 

žolė), sustiprinta natūralia žole (hibridas) arba dirbtine danga (100 proc. 

dirbtinis pluoštas). 

- tinkama žaisti viso LFF ir UEFA sezono metu; 

Erdvė, esanti šalia žaidimo aikštės, turi būti saugi žaidėjams ir teisėjams. Visa šonuose 
esanti įranga ir su susiję struktūriniai elementai negali kelti pavojaus žaidėjams, 
treneriams ir oficialiems rungtynių asmenims. 
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UEFA licencija: 
UEFA varžyboms naudojamos dirbtinės dangos turi būti sertifikuotos ir  atitikti FIFA 
Quality Pro standartus. 
 
A lygos licencija: 
Lietuvos moterų A lygos futbolo čempionate varžyboms naudojamos dirbtinės 
dangos gali atitikti žemesnius standartus nei FIFA Quality Pro, tačiau jos turi būti 
saugios naudojimui ir nuolat prižiūrimos. 

I.05 A 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: 
 

- atstumas tarp vidinių vartų virpstų turi būti 7,32 m; 

- atstumas nuo apatinio skersinio krašto iki vejos turi būti 2,44 m; 

- vartų virpstai ir skersiniai turi būti baltos spalvos ir to paties pločio ir gylio, 

neviršijančio 12 cm;  

- vartai turi būti patikimai pritvirtinti ant žemės. 

I.06 A A PERSIRENGIMO PATALPOS ŽAIDĖJAMS 
UEFA licencija: 
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; 

- kabyklos pasikabinti rūbams ar spintelės bent 25 asmenims; 

- 5 dušai; 

- 2 tualetai su klozetais; 

- 1 taktikos demonstravimo lenta; 

- 1 masažo stalas; 

A lygos licencija: 
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; 

- kabyklos pasikabinti rūbams ar spintelės bent 25 asmenims; 

- 3 dušai; 

- tualetas su klozetu; 

- 1 taktikos demonstravimo lenta. 

I.07. A A PERSIRENGIMO PATALPOS IR DARBO ĮRANGA 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; 
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- kabyklos pasikabinti rūbams ar spintelės 5 asmenims; 

- 1 dušas; 

- 1 tualetas su klozetu; 

- stalas. 

 
ŽIŪROVŲ IR ŽINIASKLAIDOS REIKMĖS 
 

Nr. U A Apibūdinimas 

I.08 A A STADIONO TALPA 
Minimali stadiono talpa: 

- UEFA varžyboms 350 individualių sėdimų vietų. 

- A lygos varžyboms 100 individualių sėdimų vietų. 

I.09 A A SANITARINĖS PATALPOS 
Stadione turi būti įrengtos stacionarios sanitarinės patalpos arba biotualetai. 

I.10 A A INDIVIDUALIOS SĖDIMOS VIETOS 
Visi žiūrovai turi turėti individualias sėdimas vietas su 30 cm atlošu. 

I.11 A A REZULTATŲ SKELBIMO SKYDAS 
Stadione turi būti įrengtas rezultatų skelbimo skydas (tablo) („šeimininkai“ – 
„svečiai“). Rekomenduojama įrengti bent elementarią elektroninę švieslentę. 

I.12 A  A ATSARGINIŲ ŽAIDĖJŲ SUOLAI  
Abiem komandoms stadione aikštės lygyje turi būti suteikti atsarginių žaidėjų suolai 
bent po 14 sėdimų vietų su uždanga nuo lietaus. 

 

PERSONALO KRITERIJAI 

DOKUMENTACIJA 

 

Nr. U A Apibūdinimas 

P.01 A - KLUBO SEKRETORIATAS 
Licencijos pareiškėjas privalo turėti reikalingą skaičių kvalifikuotų darbuotojų, kurie 

rūpintųsi einamaisiais klubo administraciniais reikalais. 

Darbuotojai privalo turėti pakankamai didelę sekretoriato erdvę, kad galėtų atlikti 
savo pareigas. Klubo  sekretoriatas turi būti aprūpintas reikiama technine 
infrastruktūra: kompiuterine technika, telefono ryšiu, faksu, internetu, elektroniniu 
paštu ir kita. Licencijos pareiškėjas nustato klubo  sekretoriato darbo valandas ir 
privalo užtikrinti, kad biuras būtų atviras bendrauti su Licencijos davėju ir visuomene. 
Licencijos pareiškėjas turi turėti savo oficialų nuolat atnaujinamą interneto tinklalapį.. 

P.02 A A ADMINISTRATORIUS 
Licencijos pareiškėjas privalo paskirti administratorių, kuris rūpintųsi einamaisiais 
moterų futbolo komandų reikalais. 

P.03 A A GYDYTOJAS 
UEFA licencija: Licencijos pareiškėjas turi paskirti bent vieną gydytoją, atsakingą už 
pagrindinės moterų komandos medicininę priežiūrą ir konsultavimą bei dopingo 
prevencijos veiklą. Gydytojo kvalifikacija turi būti pripažinta pagal galiojančius 
Lietuvos Respublikos teisės aktus. 
A lygos licencija: Visų A lygos rungtynių metu būtinas budintis medicinos 
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darbuotojas, kurio buvimą garantuoja Komanda „šeimininkė“.  

P.04 A B KINEZITERAPEUTAS 
Licencijos pareiškėjas turi paskirti bent vieną kineziterapeutą, atsakingą už pirmosios 
moterų komandos gydymą ir masažus treniruočių ir rungtynių metu. 
Kineziterapeuto kvalifikacija turi būti pripažinta pagal galiojančius Lietuvos 
Respublikos teisės aktus. Kineziterapeutas turi būti tinkamai registruotas Federacijoje 
(Comet sistemoje). 

P.05 A A VYRIAUSIASIS TRENERIS 
UEFA licencija: 
Licencijos pareiškėjas privalo paskirti vyriausiąjį trenerį, atsakingą už pirmosios 
komandos futbolo reikalus. Vyriausiasis treneris privalo: 
a) turėti galiojantį UEFA A diplomą, arba bet kurį galiojantį užsienyje išduotą trenerio 
diplomą, tolygų minėtam diplomui ir pripažintą UEFA; 
b) būti pradėjęs lankyti UEFA A diplomui gauti mokymo kursą. 
______________________________________________________________ 
A lygos licencija – Licencijos pareiškėjas privalo paskirti vyriausiąjį trenerį, atsakingą 
už pirmosios komandos futbolo reikalus. Vyriausiasis treneris privalo: 
a) turėti galiojantį UEFA B lygio diplomą; 
b) būti pradėjęs lankyti UEFA B diplomui gauti 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.06 A B JAUNIMO TRENERIAI 
Licencijos pareiškėjas paskiria bent vieną trenerį ir asistentą, atsakingą už visus su 
futbolu susijusius jaunimo komandų (žr. S.02)  reikalus. 
 
Jaunimo trenerių kvalifikacija turi atitikti šias nuostatas: 

- U11 iki U21 amžiaus jaunimo komandos treneriai turi turėti galiojantį ne 

žemesnį nei UEFA B diplomą arba tolygų galiojantį užsienio valstybėje 

išduotą trenerio diplomą; 

- jaunesnio nei 10 m. amžiaus jaunimo komandos treneris turi turėti galiojantį 

UEFA C arba LFF C licencijos diplomą arba kūno kultūros specialisto 

aukštojo mokslo diplomą. Nuo 2021 m. LFF C diplomo ir kūno kultūros 

specialisto aukštojo mokslo diplomo alternatyvos nebegalios. 

P.07 A A TEISĖS IR PAREIGOS  
Licencijos pareiškėjo darbuotojų, nurodytų P.01 – P06 punktuose, teisės ir pareigos 
turi būti nustatytos jų pareiginėse instrukcijose, jeigu jie yra Licencijos pareiškėjo 
samdomi darbuotojai arba išsamiai numatytos sutartyje, jeigu funkcijas atlieka išorės 
partneris. Rašytinėje sutartyje su išorės partneriu turi būti nurodyta, kokie konkretūs 
darbuotojai atliks numatytas funkcijas. 

P.08 B B PAREIGA SKIRTI DARBUOTOJĄ LAISVAI PAREIGYBEI UŽIMTI 
LFF/UEFA SEZONO METU 
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Jei LFF (A licencijai) arba UEFA (UEFA licencijai) licencijos galiojimo metu metu 

kuri nors iš P.01 – P.06 p. nurodytų pareigybių tampa laisva sezono metu, Licencijos 

pareiškėjas turi užtikrinti, kad per ne ilgesnį nei 60 – ies dienų laikotarpį šiai pareigybei 

atlikti būtų paskirtas reikiamos kvalifikacijos asmuo, o iki to momento pakeistą 

darbuotoją gali pavaduoti asmuo su žemesne atitinkamos srities kvalifikacija. 

Jeigu pareigybė tampa laisva dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo Licencijos davėjas gali 

pratęsti 60 – ies dienų laikotarpį, jeigu pagrindžiama, kad pareigas einantis asmuo nėra 

pasveikęs ir vis dar negali atlikti savo pareigų. 

Licencijos gavėjas privalo informuoti Federaciją apie įvykusius tokio pobūdžio 
pasikeitimus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. 

 

TEISINIAI KRITERIJAI 

DOKUMENTACIJA 
 

Nr. U A Apibūdinimas 

L.01 A A LICENCIJOS PAREIŠKĖJO PATVIRTINIMAS DĖL PRISIIMAMŲ 
ĮSIPAREIGOJIMŲ 
Licencijos pareiškėjas privalo pateikti teisiškai galiojančią raštišką LFF nustatytos 
formos patvirtinimą, kuriuo Licencijos pareiškėjas, be kita ko, patvirtina, kad jis: 

- pripažįsta ir įsipareigoja laikytis FIFA, UEFA, LFF įstatų, taisyklių, nurodymų 

ir sprendimų, įskaitant, bet neapsiribojant, UEFA klubų licencijavimo ir 

garbingo finansinio elgesio taisyklių, LFF futbolo klubų licencijavimo 

taisyklių, taip pat pripažįsta Sporto Arbitražo Teismo (Lozana) jurisdikciją 

kaip numatyta FIFA, UEFA ir LFF įstatuose; 

- nacionaliniu lygmeniu dalyvaus Federacijos pripažintose ir patvirtintose 

varžybose; 

- tarptautiniu lygmeniu dalyvaus UEFA ar FIFA pripažintose varžybose (ši 

nuostata netaikoma draugiškoms rungtynėms); 

- nedelsiant informuos Licencijos davėją apie visus pasikeitimus, įvykius ar 

sąlygas, turinčius didelę ekonominę reikšmę, ir visus vėlesnius įvykius, 

įvykusius po dokumentų pateikimo Licencijai gauti; 

- visi pateikti dokumentai yra išsamūs ir teisingi; 

- jo finansinių ataskaitų ribos (perimetras) apimtis yra apibrėžtos pagal UEFA 

klubų licencijavimo ir garbingo finansinio elgesio taisyklių 46bis straipsnį; 

- jis bus atsakingas dėl bet kokių į finansinių ataskaitų ribas (perimetrą) įtrauktų 

subjektų sukeltų pasekmių dėl ankščiau nurodyto a) punkto reikalavimų 

nesilaikymo; 

- suteikia teisę LFF Licencijavimo skyriui ir Klubų licencijavimo organams, 

UEFA administracijai, UEFA teisingumo administravimo organams (angl. 

UEFA Organs for the Administration of Justice) patikrinti bet kokius 

reikšmingus dokumentus ir gauti informaciją iš bet kokių valdžios institucijų 

ar privačių asmenų sutinkamai su nacionaliniais įstatymais; 

- pripažįsta, kad UEFA turi teisę bet kuriuo metu atlikti atitikties patikrinimą 
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nacionaliniame lygyje pagal UEFA klubų licencijavimo ir garbingo finansinio 

elgesio taisyklių 71 straipsnį. 

Šis patvirtinimas turi būti Licencijos pareiškėjo įformintas ir pasirašytas įgalioto 
asmens likus ne daugiau nei trims mėnesiams iki nustatyto šio patvirtinimo pateikimo 
Licencijos davėjui termino pabaigos. 

L.02 A A KITI DOKUMENTAI – MINIMALI TEISINĖ INFORMACIJA 
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: 

- pilnas pavadinimas; 

- buveinės adresas; 

- teisinė forma; 

- asmenys, turintys teisę pasirašyti Licencijos pareiškėjo vardu; 

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

L.03 A 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. 

 

FINANSINIAI KRITERIJAI 

 
DOKUMENTACIJA 
 

Nr. U A Apibūdinimas 

F.01 A - METINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS 
Licencijos pareiškėjas turi parengti ir pateikti gruodžio 31 dieną pasibaigusių 
finansinių metų, prieš prasidedant licencijavimo sezonui, metines finansines 
ataskaitas (pilnas ataskaitų rinkinys) iki Taisyklėse nustatytų galutinių finansinės 
dokumentacijos pateikimo terminų. 
 
Audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį turi sudaryti bent šios ataskaitos: 
 

- balansas; 

- veiklos rezultatų ataskaita; 

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 

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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kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklės“ (toliau – PNAA 
Taisyklės).  

F.02 A A NĖRA UŽDELSTŲ MOKĖJIMŲ LIETUVOS FUTBOLO TEISĖJŲ 
ASOCIACIJAI, LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJAI, REGIONINĖMS 
FUTBOLO ASOCIACIJOMS, MOTERŲ FUTBOLO ASOCIACIJAI. 
Licencijos pareiškėjas turi įrodyti, kad ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną nėra 
uždelstų mokėjimų Lietuvos futbolo teisėjų asociacijai, Lietuvos futbolo federacijai 
ir atitinkamai regioninei futbolo asociacijai, kurios nariu Licencijos pareiškėjas yra, 
atitinkamai regioninei futbolo asociacijai, kurios organizuojamose varžybose 
dalyvauja Licencijos pareiškėjo komandos, taip pat Moterų futbolo asociacijai. 

F.03 A - NĖRA UŽDELSTŲ MOKĖJIMŲ FUTBOLO KLUBAMS, SUSIJUSIŲ SU 
TRANSFERIAIS 
Licencijos pareiškėjas turi įrodyti, kad finansinės dokumentacijos pateikimo termino 
dieną jis neturi uždelstų mokėjimų futbolo klubams, susijusių su transferiais, kurie 
susidarė iki gruodžio 31 dienos. 

F.04 A - NĖRA UŽDELSTŲ MOKĖJIMŲ DARBUOTOJAMS IR SOCIALINIO 
DRAUDIMO BEI MOKESČIŲ ADMINISTRACIJOMS 
Licencijos pareiškėjas turi įrodyti, kad finansinės dokumentacijos pateikimo termino 
dieną nėra uždelstų mokėjimų darbuotojams ir socialinio draudimo bei mokesčių 
institucijoms), susijusių su sutartiniais bei teisiniais įsipareigojimais darbuotojams, 
kurie susidarė iki gruodžio 31 dienos. 
 
F.04 kriterijaus kontekste „darbuotojai“ reiškia šiuos asmenis: 

 visi žaidėjai profesionalai pagal galiojančias „FIFA žaidėjų statuso ir 

transferių taisykles“ bei kiti žaidėjai, ir  

 administraciniai, techniniai, medicinos ir apsaugos darbuotojai, šiose 

taisyklėse nurodyti P.01-P.06 (personalo) kriterijuose. 

F.05 A B PERSPEKTYVINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA 
Licencijos pareiškėjas, siekdamas gauti licenciją iki Licencijos davėjo nustatyto 
termino, turi parengti ir pateikti planuojamo finansavimo ir pajamų lentelę, 
įrodančią, kad Licencijos pareiškėjo, siekiančio UEFA / Lietuvos moterų futbolo A 
lygos čempionato licencijos, perspektyviniu laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki gruodžio 
31 d.  planuojamos pajamos, skirtos pagrindinės Licencijos pareiškėjo komandos 
dalyvavimo varžybose reikmėms bus ne mažesnės nei 10 tūkst. Eur. Ši suma turi 
būti pagrįsta finansavimo (įskaitant paramą) sutartimis arba detaliai 
suplanuotomis/pagrįstomis pajamomis (pavyzdžiui, pajamomis už bilietus arba 
preliminaria sutartimi dėl įvyksiančio bet kokios rūšies transferio(ių), taip pat 
sutartimis bei kitais dokumentais, pagrindžiančiais kitas planuojamas gauti pajamas). 

 
 
 
 

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

