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Programos „Lietuvos jaunimo integracija į profesionalų vyrų futbolą“ 

2022 metų reglamentas 

 

Programos tikslas ir dalyviai 

1. „Lietuvos jaunimo integracija į profesionalų vyrų futbolą“ programos (toliau – Programa) tikslas – 
skatinti Lietuvos futbolo klubus investuoti į jaunimo ugdymą ir motyvuoti klubų komandas, kurie 
sezono metu suteikė jauniesiems žaidėjams daugiausiai žaidybinės praktikos. 

2. Programoje dalyvauja Lietuvos A lygos, Lietuvos futbolo federacijos (toliau – LFF) Pirmos (I) ir 
Antros (II) lygos pirmenybėse dalyvaujančių futbolo klubų komandos. Į Programos finansinį fondą 
turi teisę pretenduoti tik atitinkamo lygio LFF licenciją įgyję futbolo klubai. Tuo atveju, jei LFF 
Vykdomojo komiteto sprendimu, klubui išimties tvarka yra suteikiama teisė dalyvauti atitinkamose 
Lietuvos A lygos, LFF Pirmos (I) ir Antros (II) lygos pirmenybėse, toks klubas neįgauna teisės 
pretenduoti į programos finansinį fondą. 

3. Vertinimo kriterijus – jaunųjų žaidėjų pasirodymai A, I ir II lygų futbolo pirmenybėse. Klubų 
komandos įvertinamos taškais už jaunųjų žaidėjų sužaistą laiką A, I, II lygų futbolo lygų rungtynėse. 

4. Jaunieji žaidėjai yra skirstomi į dvi kategorijas: Jaunuolius ir Auklėtinius. Jaunuolio ir Auklėtinio 
kategorijos yra fiksuojamos datai, kuriai klubas pateikia registruojamų varžyboms žaidėjų paraišką. 
Šios kategorijos galioja viso sezono metu. Tuo atveju, jei atitinkamų varžybų sezono metu, keičiasi 
klubo juridinis statusas arba atitinkamas klubas tampa buvusio juridinio asmens teisių ir pareigų 
perėmėju, jaunųjų žaidėjų kategorija fiksuojama nuo statuso pasikeitimo ar teisių ir pareigų 
perėmimo datos. 

 

 



 

 

 

 

5. Jaunuolis – tai Lietuvos pilietybę turintis žaidėjas, kuriam vykstančio sezono kalendoriniais metais 
sueis 21 metai, taip pat ir jaunesnio amžiaus žaidėjas. 2022 metų sezone, nuo kurio startuoja 
Programa, Jaunuoliu yra laikomas 2001 metų gimimo arba jaunesnio amžiaus žaidėjas. 

6. Auklėtinis – tai Jaunuolis, kuris nuo 12 metų amžiaus užregistruotas klube ir klube buvo ugdomas 
– su pertraukomis ar be jų – 3 sezonus arba 36 mėnesius. 2022 metų sezone Auklėtiniu yra laikomas 
2001 metų gimimo arba jaunesnio amžiaus žaidėjas. 

7. Oficialios rinktinių rungtynės – tai 11 prieš 11 formato futbolo rungtynės, kurios yra įtrauktos į 
Tarptautinės futbolo asociacijos (FIFA) ir/ar Europos futbolo asociacijų sąjungos (UEFA) tarptautinių 
rungtynių registrą. 

8. Laikotarpis, kai jaunasis žaidėjas nebuvo registruotas jokiame klube ar buvo ugdomas kitame klube 
prieš įvykdžius žaidėjo perėjimą, traktuojamas kaip pertrauka. 

9. Jaunuolių ir Auklėtinių sužaistas laikas A, I, II lygų pirmenybėse yra apskaičiuojamas naudojant LFF 
„Comet“ informacinę sistemą. 

10. Programą administruoja LFF paskirti atsakingi asmenys. 

Taškų skaičiavimo principai 

11. Taškai yra suskaičiuojami padauginus jaunojo žaidėjo sužaistas minutes: 

11.1. minutės ×1 – sužaistos Jaunuolio minutės A, I, II lygos rungtynėse už klubo komandą bei 
oficialiose Lietuvos jaunimo U-21, U-19, U-17 rinktinių rungtynėse; 

11.2. minutės ×2 – sužaistos Auklėtinio minutės A, I, II lygos rungtynėse už klubo komandą bei 
oficialiose Lietuvos jaunimo U-21, U-19, U-17 rinktinių rungtynėse;  

11.3. minutės ×3 – sužaistos Jaunuolio minutės oficialiose Lietuvos nacionalinės vyrų rinktinės 
rungtynėse; 

11.4. minutės ×4 – sužaistos Auklėtinio minutės oficialiose Lietuvos nacionalinės vyrų rinktinės 
rungtynėse. 

12. Galutinė jaunojo žaidėjo taškų suma apskaičiuojama pagal formulę: pirmenybių rungtynėse 
surinktų taškų suma + rinktinių oficialiose rungtynėse surinktų taškų suma. Jeigu komandai 
atstovauja jaunas žaidėjas, kuris yra Auklėtinis (atitinkantis ir Jaunuolio kriterijus), tai taškai 
skaičiuojami kaip Auklėtinio. 

13. Jeigu komandai atstovauja jaunas žaidėjas, kuris yra Jaunuolis (neatitinkantis Auklėtinio kriterijų), 
tai taškai skaičiuojami kaip Jaunuolio. 



 

 

 

 

14. Jeigu jaunasis žaidėjas buvo išleistas į aikštę per teisėjo pridėtinį laiką, tai sužaistos minutės 
pridėtinio laiko metu traktuojamos kaip įprastinio laiko. 

15. Tuo atveju, jei LFF II lygos pirmenybės vyksta pusantro rato sistema, šiose pirmenybėse 
dalyvaujančių jaunųjų žaidėjų sužaistos minutės gali būti skaičiuojamos pritaikant koeficientą, kuris 
nustatomas LFF Vykdomojo komiteto sprendimu, atsižvelgiant į dalyvaujančių komandų skaičių ir 
numatytų rungtynių skaičių. 2022 metų sezone LFF II lygos pirmenybėse taikomas 1,083 koeficientas 
klubų komandoms, kurios dėl varžybų formato sužaidžia mažiau rungtynių pirmenybėse. 

Taškų skyrimo sąlygos 

16. A, I ir II lygos turi atskiras taškų įskaitas. Jaunojo žaidėjo sužaistas laikas skirtingose pirmenybėse 
nesisumuoja į bendrą įskaitą. 

17. Jeigu jaunasis žaidėjas žaidžia keliose pirmenybėse ir jose įgyvendina sužaistų rungtynių ir minučių 
kriterijų, tai vertinami tik aukštesnės lygos įskaitos rezultatai. 

18. Jaunasis žaidėjas už klubo komandą sezono metu privalo sužaisti 5 (penkerias) pilnas rungtynes 
ir dar bent 270 minučių – iš viso mažiausiai 720 minučių. Tik įvykdžius šį sužaisto laiko komandoje 
reikalavimą, į taškų įskaitą yra pridedamos jaunojo žaidėjo sužaisto laiko Lietuvos rinktinėse minutės. 

19. A lygos klubo komandoje registruotas Jaunuolis privalo būti pasirašęs profesionalaus žaidėjo 
kontraktą, kad jo sužaistos minutės būtų įtrauktos į A lygos pirmenybių taškų įskaitą. Kontrakto 
sąlyga nėra būtina Auklėtiniui. 

20. Į taškų įskaitą nėra įskaičiuojamos klubų komandų pereinamosios ir papildomos dėl titulo ar 
išlikimo rungtynės, LFF taurės, LFF supertaurės varžybos. 

21. Klubų dublerinės ir dukterinės komandos, kurios žaidžia I, II lygų pirmenybėse 2022 metų sezone 
negali dalyvauti programoje. 

22. Bankrutavę, pašalinti ar pasitraukę iš A, I, II lygos klubai negali pretenduoti į Programos finansinį 
fondą. 

23. Tuo atveju, jei pašalinti ar pasitraukę iš A, I, II lygos klubai negali ir/ar neketina tęsti savo veiklos 
(t. y. nepateikė prašymo dalyvauti sekančių metų licencijavimo procese), ir toks klubas turi finansinių 
įsipareigojimų ir/ar įsiskolinimų LFF atžvilgiu, tokiu atveju Programos finansinio fondo lėšos (jei toks 
klubas pretenduoja į šias lėšas) tiesiogiai į tokio klubo banko sąskaitą yra nepervedamos. Pirmiausia 
yra dengiami įsiskolinimai LFF, sumokamos netesybos, o taip pat atlyginamos visos su skolos 
išieškojimu ar ginčo sprendimu susijusios išlaidas, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) išlaidas teisinei 
pagalbai (advokatams) apmokėti ir arbitražo išlaidas. 

 



 

 

 

 

24. Sezono pabaigoje klubų komandos, surinkusios savo pirmenybių įskaitoje daugiausiai Programos 
taškų, turi teisę pretenduoti į Programos finansinį fondą. Taškų įskaitos finišuoja pasibaigus A, I, II 
lygų pirmenybėms ir įvertinus Licencijavimo komiteto ir Apeliacinio licencijavimo komiteto 
sprendimus. LFF Vykdomasis komitetas patvirtina Programos rezultatus. 

25. Pasibaigus oficialiam 2022 metų futbolo klubų varžybų sezonui, iki sekančio futbolo klubų 
varžybų sezono pradžios Jaunuolių ir Auklėtinių sužaistos minutės per oficialias Lietuvos rinktinių 
rungtynes yra įtraukiamos į sekančio varžybų sezono taškų įskaitą. 

26. LFF kas mėnesį pateikia einamąją informaciją apie jaunųjų žaidėjų sužaistas minutes. Statistika 
apie jaunųjų žaidėjų sužaistas minutes yra viešai skelbiama LFF svetainėje. 

27. Programoje negali dalyvauti klubai ir žaidėjai, kuriems per pastaruosius 2 (du) sezonus LFF 
Drausminių organų sprendimu buvo pritaikytos sankcijos dėl tiesioginio ar netiesioginio dalyvavimo 
bet kokiose lažybose ar kitose panašiose veiklose, susijusiose su varžybomis, rungtynėmis, kuriose 
dalyvauja klubas ar žaidėjas arba bet kokios tiesioginės ar netiesioginės finansinės naudos turėjimas 
iš tokios veiklos kaip taip apibrėžta LFF Drausmės kodekse.  

28. Teisės dalyvauti Programoje netenka klubai ir žaidėjai, kuriems šio Reglamento 27 punkte 
nurodytos sankcijos buvo pritaikytos einamojo 2022 metų sezono metu. 

Finansinio fondo paskirstymo principai. 

29. Į Programos finansinį fondą pretenduoja 5 (penki) A lygos, 5 (penki) LFF I lygos, 5 (penki) LFF II 
lygos klubai, kurie tampa savo pirmenybių taškų įskaitų lyderiais. 

30. Už Programos finansinio fondo sudarymą atsakinga LFF. Fondas suformuojamas surinkus 
legionierių mokestį iš klubų bei LFF lėšų dalies, kuri sudaro 50000 Eur. 

31. Finansinis fondas klubų komandoms yra suskirstomas pagal proporciją: 50 proc. lėšų – A lygos 
klubų įskaitai, 35 proc. lėšų – LFF I lygos klubų įskaitai, 15 proc. lėšų – LFF II lygos klubų įskaitai. 

32. Programos finansinio fondo lėšos klubams už 2022 metų sezoną išmokamos iki 2023 metų kovo 
31 dienos. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Priedas 1. Finansinio fondo paskirstymo schemos pavyzdys 

  Programos fondas 
200000 Eur 

 

Vieta taškų 
įskaitoje 

Lietuvos A lyga (50% 
iš fondo – 100000 

EUR) 

LFF Pirma lyga (35% iš 
fondo – 70000 EUR) 

LFF Antra lyga (15% iš 
fondo – 30000 EUR) 

1. 28000 EUR 19600 EUR 8400 EUR 

2. 24000 EUR 16800 EUR 7200 EUR 

3. 20000 EUR 14000 EUR 6000 EUR 

4. 16000 EUR 11200 EUR 4800 EUR 

5. 12000 EUR 8400 EUR 3600 EUR 

 

 

2022 metų kovo 16 diena 

 

LFF Prezidentas       Tomas Danilevičius 

 

LFF Generalinis sekretorius      Edgaras Stankevičius 

 


