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LIETUVOS FUTBOLO TEISĖJŲ ASOCIACIJOS NARIŲ
PROFESINĖS ETIKOS KODEKSAS
I.BENDROJI DALIS
1 straipsnis. Bendrosios nuostatos
1. Šio Lietuvos futbolo teisėjų asociacijos narių profesinės etikos kodekso (toliau – Kodeksas)
paskirtis – nustatyti LFTA narių etiško elgesio standartus. Kodekso tikslas – laikantis aukštų futbolo
teisėjo/inspektoriaus garbės ir profesinio elgesio standartų, padėti užtikrinti atvirą, sąžiningą ir skaidrią
LFTA narių veiklą, propaguoti “garbingo žaidimo” (fair play) idėją, užkirsti kelią galimiems LFTA narių
drausminiams pažeidimams, auklėti LFTA narius taip, kad būtų gerbiamos tiek LFTA narių, tiek ir kitų
asmenų teisės, garbė ir orumas, jaučiama atsakomybė plačiajai futbolo gerbėjų, žaidėjų, trenerių, teisėjų
bendruomenei.
2. Kodeksas privalomas visiems LFTA nariams.
2 straipsnis. Pagrindinės sąvokos
LFTA – Lietuvos futbolo teisėjų asociacija;
LFF – Lietuvos futbolo federacija;
Teisėjas – asmuo, turintis Lietuvos futbolo teisėjų asociacijos išduotą licenciją teisėjauti LFF
organizuojamose futbolo varžybose;
Inspektorius – asmuo, turintis Lietuvos futbolo teisėjų asociacijos išduotą licenciją tikrinti ir
vertinti futbolo teisėjo darbą LFF organizuojamų futbolo varžybų rungtynėse bei šių rungtynių pravedimo
tvarką.
LFTA narys – Teisėjas arba Inspektorius.
Futbolo taisyklės – Tarptautinės futbolo asociacijų tarybos (International Football Association
Board) patvirtintos futbolo taisyklės.
Varžybos – LFF ir jos įgaliotų asmenų organizuojamos ir vykdomos varžybos (A lygos
čempionatas, I lygos pirmenybės ir kitos oficialios varžybos).
Varžybų ratas – LFF organizuojamų varžybų atkarpa, kai visos čempionate dalyvavusios
komandos tarpusavyje sužaidžia po vieną kartą.
Komanda – LFF nuostatų nustatyta tvarka LFF komandų registre įregistruota vieno klubo
žaidėjų, reguliariai besitreniruojančių ir dalyvaujančių Varžybose, trenerių ir oficialių asmenų grupė.
3 straipsnis. LFTA nario veiklos principai
1. Sąžininga konkurencija ir profesinis solidarumas
LFTA nariai tarpusavyje gali konkuruoti tik savo žiniomis, patirtimi bei erudicija.
LFTA narys viešumoje privalo ginti kito LFTA nario garbę ir orumą bet kokiomis teisėtomis
priemonėmis netgi ir tuo atveju, kai yra įsitikinęs, jog kolega yra neteisus.
Neigiamas, šiurkštus atsiliepimas apie kolegas viešoje erdvėje, futbolo žaidėjų, trenerių ar kitų
oficialių asmenų akivaizdoje – grubus Kodekso pažeidimas.
2. Korektiškumas
LFTA narys visada turi būti mandagus ir korektiškas kolegų, futbolo gerbėjų, žaidėjų, trenerių ar
kitų oficialių asmenų atžvilgiu.
LFTA nario darbo metodai, elgesys, apranga, išvaizda turi kelti visuomenei pasitikėjimą LFTA.
3. Kompetentingumas
LFTA narys atlieka savo darbą remdamasis savo žiniomis ir patirtimi.
LFTA narys privalo nuolat tobulintis bei dalintis savo žiniomis ir patirtimi su mažesnę darbo
patirtį bei žemesnę kvalifikaciją turinčiais kolegomis.
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4. Skaidrumas
Gavęs pasiūlymą priimti kyšį, ar susidūręs su kitų LFTA narių nesąžiningumu, LFTA narys
nedelsiant apie tai privalo informuoti LFTA prezidiumą.
LFTA nariui draudžiama atlikti veiksmus, kurie gali būti traktuojami kaip kyšio ar dovanos
siekimas.
5. Nešališkumas
Taikydamas Futbolo taisykles, LFTA narys užtikrina, kad taisyklių nuostatos kiekvienu atveju
bus taikomos objektyviai ir nešališkai.
Visų rungtynių dalyvių atžvilgiu taisyklių nuostatos privalo būti taikomos vienodai ir be
išankstinio nusistatymo.
LFTA narys užtikrina, kad nė viena komanda, nė vienas rungtynių dalyvis nebus laikomi labiau
privilegijuotais už kitus.
6. Nepriklausomumas
Teisėjaudami futbolo aikštėje, Teisėjai yra nepriklausomi ir vadovaujasi tik Futbolo taisyklėmis ir
“garbingo žaidimo” (“fair play”) principais.
7. Diskretiškumas
Teisėjas turi nusišalinti nuo teisėjavimo rungtynėse, kuriose jis galėtų būti veikiamas kokių nors
asmenų ar aplinkybių.
8. Lojalumas
LFTA narys privalo kruopščiai ir atsakingai vykdyti LFTA savivaldos organų priimtus nutarimus,
laiku mokėti LFTA nario mokestį, kviečiamas laiku atvykti į paminėtas institucijas bei su jomis
bendradarbiauti.
4 straipsnis. Drausminė nuobauda
1. Drausminė nuobauda yra atsakomybės auklėjamojo poveikio priemonė, skirta sulaikyti LFTA
narius nuo pažeidimų padarymo, nubausti drausminį pažeidimą padariusį LFTA narį, atimti ar apriboti
pažeidimą padariusiam LFTA nariui galimybę daryti naujus pažeidimus, siekti, kad LFTA nariai laikytųsi
Kodekso nuostatų bei kitų teisės aktų.
2. Už drausminių pažeidimų padarymą gali būti skiriamos šios drausminės nuobaudos:
1) įspėjimas;
2) licencijos neišdavimas;
3) laikinas licencijos galiojimo sustabdymas;
4) licencijos sustabdymas iki čempionato pabaigos
5) kvalifikacinės kategorijos sumažinimas;
6) piniginė bauda
7) pašalinimas iš LFTA.
3. Drausminę nuobaudą turi teisę skirti tik LFTA Drausmės komisija.
4. LFTA Drausmės komisija negali skirti drausminės nuobaudos, jei nuo pažeidimo padarymo
dienos praėjo daugiau kaip vienas mėnuo.
5. Nuobauda už drausminį pažeidimą skiriama Kodekso 5 straipsnyje numatytų sankcijų ribose.
6. Skiriant drausminę nuobaudą, atsižvelgiama į padaryto drausminio pažeidimo pobūdį,
pažeidimo sunkumo laipsnį bei pažeidėjo asmenybę.
7. LFTA Drausmės komisija turi teisę skirti švelnesnę nuobaudą nei Kodekso 5 straipsnyje
numatytose sankcijose.
8. Jeigu LFTA narys, kuriam buvo paskirta drausminė nuobauda, iki varžybų pabaigos nepadarė
naujo drausminio pažeidimo, laikoma, kad jam nebuvo paskirta drausminė nuobauda.
9. Drausminės nuobaudos paskyrimas neatleidžia LFTA nario nuo įsipareigojimų pagal šį
Kodeksą vykdymo.
10.Jei LFTA Drausmės komisija išnagrinėjusi drausminę bylą, nusprendžia laikinai sustabdyti
LFTA nario licencijos galiojimą, tai savo nutarime LFTA Drausmės komisija privalo nurodyti, nuo kurių
varžybų teisėjavimo/inspektavimo laikinai yra nušalinamas LFTA narys.
II.YPATINGOJI DALIS
5 straipsnis. Drausminiai pažeidimai
1. Už neatvykimą be pateisinamos priežasties į priešsezoninį seminarą –
LFTA nariui neišduodama licencija pirmam varžybų ratui.
2. Teisėjui neišlaikius fizinio pasirengimo normatyvų arba teorijos egzaminų, –
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neišduodama licencija vienam – artimiausiam – varžybų ratui.
3. Už neatvykimą į rungtynes be pateisinamos priežasties –
laikinai sustabdomas LFTA nario licencijos galiojimas.
4. Už pavėlavimą į rungtynes, t. y. atvykus vėliau negu reikalauja varžybų nuostatai, –
LFTA narys įspėjamas.
Už tokį patį pažeidimą, padarytą LFTA nario, bausto įspėjimu už šio punkto pirmoje dalyje
numatytą pažeidimą, –
bauda iki 30 Eur. ir laikinai sustabdomas LFTA nario licencijos galiojimas.
Už tokį patį pažeidimą, padarytą LFTA nario, jau bausto už šio punkto antrojoje dalyje
numatytą pažeidimą, –
bauda iki 60 Eur. ir sustabdomas LFTA nario licencijos galiojimas.
Už pažeidimą numatytą šio punkto pirmoje dalyje, jei dėl to teko rungtynes pradėti vėliau nei
numatyta varžybų tvarkaraštyje, –
bauda iki 60 Eur. ir laikinai sustabdomas LFTA nario licencijos galiojimas.
5. Už pavėlavimą išsiųsti rungtynių protokolą/raportą arba netvarkingą minėtų dokumentų
užpildymą –
bauda 15 Eur.
Už tokį patį pažeidimą, padarytą LFTA nario, bausto už šio punkto pirmoje dalyje numatytą
pažeidimą –
bauda iki 30 Eur. ir laikinai sustabdomas LFTA nario licencijos galiojimas.
6. Už pavėlavimą perduoti svarbiausią rungtynių informaciją LFF varžybų vykdymo komisijai
per 15 min. po rungtynių pabaigos pagal rungtynių nuostatus–
bauda 15 Eur.,
Už tokį patį pažeidimą, padarytą Inspektoriaus, bausto už šio punkto pirmoje dalyje numatytą
pažeidimą, –
bauda 30 Eur. ir laikinai sustabdomas Inspektoriaus licencijos galiojimas.
7. Už duomenų apie rungtynes klastojimą ar nuslėpimą (parodytos kortelės neįrašymas
protokole, įrašymas ne tam žaidėjui, kuriam ji buvo parodyta, duomenų apie netvarką
stadione, chuliganiškų žaidėjų, žiūrovų, oficialių asmenų veiksmų nuslėpimas) –
bauda iki 30 Eur. ir laikinas Teisėjo licencijos galiojimo sustabdymas.
Už tokį patį pažeidimą, padarytą Teisėjo, bausto už šio punkto pirmoje dalyje numatytą
pažeidimą, –
bauda iki 70 Eur. ir sustabdomas Teisėjo licencijos galiojimas iki sezono pabaigos.
8. Už LFTA nario nusižengimą moralinės etikos normoms –
Bauda iki 70 Eur. ir laikinai sustabdomas LFTA nario licencijos galiojimas.
9. Už Teisėjo nekvalifikuotą teisėjavimą, rungtynių inspektorius įvertintą 7,2 ir mažesniu
pažymiu (iš 10), –
laikinai sustabdomas Teisėjo licencijos galiojimas.
Už tokį patį pažeidimą, padarytą Teisėjo, prieš tai jau du kartus bausto už šio punkto pirmojoje
dalyje numatytą pažeidimą, –
bauda iki 70 Eur. ir sustabdomas Teisėjo licencijos galiojimas iki sezono pabaigos.
10.Už vengimą sumokėti LFTA nario mokestį ar LFTA Drausmės komisijos paskirtą piniginę
baudą –
LFTA narys įspėjamas,
Už tokį patį pažeidimą, padarytą Teisėjo, bausto įspėjimu už šio punkto pirmoje dalyje
numatytą pažeidimą, –
LFTA narys pašalinamas iš LFTA.
11.Už sąmoningą, tyčinį, grubų, piktybišką šio Kodekso normų pažeidimą ar sistemingą šių
nuostatų ignoravimą ar nesilaikymą, –
LFTA narys pašalinamas iš LFTA.
12. Už tendencingą Teisėjo teisėjavimą ar įrodžius korupcijos faktus, bauda 70 Eur. ir LFTA narys pašalinamas iš LFTA
III. DRAUSMINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMAS
6 straipsnis. Drausminių bylų nagrinėjimo terminai
1. LFTA Drausmės komisija nagrinėja drausmines bylas tik pranešimui apie padarytą LFTA nario
drausminį pažeidimą.
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2. Drausminės bylos išnagrinėjamos per penkiolika kalendorinių dienų nuo pranešimo apie
padarytą LFTA nario pažeidimą gavimo dienos LFTA Drausmės komisijoje.
3. Pranešimą apie padarytą LFTA nario drausminį pažeidimą LFTA Drausmės komisijai gali
pateikti:
1) LFTA narys;
2) varžybų atsakingas sekretorius ar kitas atitinkamas pareigas užimantis asmuo;
3) komandos, dalyvaujančios varžybose, oficialus asmuo.
7 straipsnis. Drausminės bylos nagrinėjimo tvarka
1. Apie drausminės bylos nagrinėjimą LFTA narys, kurio byla nagrinėjama, privalo būti
informuotas ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki drausminės bylos nagrinėjimo LFTA Drausmės
komisijos posėdyje. Pranešime apie bylos nagrinėjimą turi būti nurodoma LFTA Drausmės komisijos
posėdžio laikas ir vieta.
2. LFTA narys turi teisę dalyvauti drausminės bylos nagrinėjime, duoti paaiškinimus raštu ir
žodžiu, pateikti įrodymus, pareikšti prašymus. LFTA nario neatvykimas į LFTA Drausmės komisijos
posėdį nekliudo išnagrinėti drausminę bylą iš esmės.
3. Nagrinėdama drausminę bylą, LFTA Drausmės komisija nustato, ar yra padarytas drausminis
pažeidimas, ar dėl jo padarymo LFTA narys kaltas, ir kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai
išspręsti. Šios aplinkybės nustatomos tokiomis priemonėmis: pranešimu apie padarytą pažeidimą, LFTA
nario, traukiamo drausminėn atsakomybėn, paaiškinimais, kitų asmenų parodymais ir kitais dokumentais.
8 straipsnis. Nutarimas drausminėje byloje
1. LFTA Drausmės komisija, išnagrinėjusi drausminę bylą, priima vieną iš tokių nutarimų:
1) skirti drausminę nuobaudą;
2) nutraukti bylą.
2. Nutarime turi būti nurodyta:
1) nutarimą priėmusio organo pavadinimas;
2) drausminės bylos išnagrinėjimo data;
3) žinios apie LFTA narį, kurio byla nagrinėjama;
4) Kodekso 5 straipsnio punktas(-i), numatantis(-ys) atsakomybę už padarytą pažeidimą;
5) priimtas sprendimas dėl drausminės nuobaudos skyrimo.
3. Nutarimą pasirašo LFTA Drausmės komisijos posėdžio pirmininkas ir sekretorius.
4. Nutarimo nuorašas įteikiamas LFTA nariui, dėl kurio priimtas nutarimas.
9 straipsnis. Drausminės nuobaudos skyrimas
1. Visos drausminės nuobaudos pareiškiamos raštu – LFTA Drausmės komisijos nutarimu.
2. Jei LFTA Drausmės komisija, išnagrinėjusi drausminę bylą, nusprendžia laikinai sustabdyti
LFTA nario licencijos galiojimą, tai savo nutarime LFTA Drausmės komisija privalo nurodyti:
1) terminą, kuriam laikinai sustabdomas LFTA nario licencijos galiojimas;
2) varžybas, nuo kurių rungtynių teisėjavimo/inspektavimo laikinai yra nušalinamas LFTA narys.
10 straipsnis. Nutarimo drausminėje byloje apskundimas
1. LFTA narys, kurio atžvilgiu priimtas nutarimas drausminėje byloje, minėtą nutarimą per
dešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo gavimo dienos gali apskųsti LFTA Prezidiumui.
2. Skundą LFTA Prezidiumas išnagrinėja per dešimt kalendorinių dienų nuo skundo gavimo
dienos.
3. Skundas LFTA Prezidiume nagrinėjamas apeliantui nedalyvaujant.
4. LFTA Prezidiumas, nagrinėjantis skundą dėl nutarimo drausminėje byloje, priima vieną iš
tokių sprendimų:
1) palikti nutarimą nepakeistą, o skundą atmesti;
2) panaikinti nutarimą ir nutraukti bylą;
3) panaikinti nutarimą ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti;
4) pakeisti nutarimą.
5. LFTA Prezidiumo sprendimą pasirašo LFTA Prezidiumo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.
6. LFTA Prezidiumas, nagrinėjantis skundą, negali priimti blogesnio apeliantui, nei yra
skundžiamas, sprendimo.
7. LFTA Prezidiumo priimto sprendimo nuorašas per tris kalendorines dienas įteikiamas arba
išsiunčiamas registruotu laišku apeliantui.
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8. LFTA Prezidiumo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11 straipsnis. Kodekso įsigaliojimas.
Šis Kodeksas įsigalioja nuo 2013 m. balandžio mėn. _3__ d..
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