
LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIŲ FUTBOLO ASOCIACIJOS 

DRAUSMĖS KOMITETO SPRENDIMAI 

Priimti 2018 m. lapkričio mėn. 

 

Byla nr. 100, 2018 m. lapkričio 7 d., Vilnius 

LVJFA DK išnagrinėjo bylą dėl įvykusių LVJFA Pirmos lygos futbolo pirmenybių U-19 diviziono 

Šiaurės–Vakarų regiono grupės rungtynių FK „Banga“ – FA „Šiauliai“, kurios buvo sužaistos š. m. spalio 

25 d. 

LVJFA DK sprendimas: 

- Skirti FK „Banga“ klubui įspėjimo sankciją, kad laikytųsi 2018 m. LVJFA U-15, U-16, U-17 ir U-19 

Pirmos lygos futbolo pirmenybių nuostatų 22 punkte apibrėžtos žaidėjų numerių tvarkos. 

- Skirti FK „Banga“ klubui įspėjimo sankciją, kad laikytųsi 2018 m. LVJFA U-15, U-16, U-17 ir U-19 

Pirmos lygos futbolo pirmenybių nuostatų 46 punkte apibrėžtos dalyvių registracijos rungtynėms tvarkos. 

- Vadovaujantis 2018 m. LVJFA U-15, U-16, U-17 ir U-19 Pirmos lygos futbolo pirmenybių nuostatų 

102.3 punktu, skirti FK „Banga“ klubui 150 (vieno šimto penkiasdešimties) EUR baudą dėl žaidėjo 

Eimanto Armalio panaudoto smurto rungtynių metu. 

- Atsižvelgus į didelio pavojingumo pažeidimą, kreiptis į LFF Drausmės komitetą, prašant skirti Eimantui 

Armaliui rungtynių praleidimo sankciją LFF vykdomose varžybose. 

 

Byla nr. 101, 2018 m. lapkričio 7 d., Vilnius 

LVJFA DK išnagrinėjo bylą dėl neįvykusių LVJFA Pirmos lygos futbolo pirmenybių U-15 diviziono 

Šiaurės–Vakarų regiono grupės rungtynių FK „Šilutė“ – Kuršėnų SM, kurios turėjo būti sužaistos š. m. 

spalio 27 d. 

LVJFA DK sprendimas: 

- Vadovaujantis 2018 m. LVJFA U-15, U-16, U-17 ir U-19 Pirmos lygos futbolo pirmenybių nuostatų 

102.1 punktu nuspręsta Kuršėnų SM komandai skirti rezultatu 0:3 techninio pralaimėjimo sankciją, FK 

„Šilutė“ komandos naudai. Nuostatus pažeidęs klubas privalo atlyginti teisėjavimo išlaidas.  

- Kadangi pažeidimas įvykdytas pirmą kartą ir Kuršėnų sporto mokyklos direktorė Ilona Vaičiulienė 

pateikė paaiškinimą, kodėl Kuršėnų SM komanda neatvyko į rungtynes, klubui sumažinti sankcijas ir 

netaikyti nuostatų 102.1 punkte numatytos 100 EUR baudos. 

- Pasikartojus pažeidimui bus skirta griežtesnė sankcija, kurią apibrėžia 2018 m. LVJFA U-15, U-16, U-

17 ir U-19 Pirmos lygos futbolo pirmenybių nuostatų 102.1 punktas. 

 

 



Byla nr. 102, 2018 m. lapkričio 7 d., Vilnius 

LVJFA DK išnagrinėjo bylą dėl įvykusių LVJFA Pirmos lygos futbolo pirmenybių U-15 diviziono 

superfinalo rungtynių Mažeikių FK „Atmosfera“ – FK „Jonava“, kurios buvo sužaistos š. m. spalio 31 d. 

LVJFA DK sprendimas: 

- Skirti Mažeikių FK „Atmosfera“ žaidėjui Denisui Stankui 1 (vienerių) rungtynių diskvalifikaciją 2018 

m. LVJFA Pirmos lygos futbolo pirmenybių U-15 diviziono varžybose. 

- Kadangi pažeidimas įvykdytas pirmą kartą ir asociacijos „FK Atmosfera“ direktorė Aurelija Jurkuvienė 

pateikė paaiškinimą dėl Deniso Stankaus elgesio, klubui sumažinti sankcijas ir netaikyti 2018 m. LVJFA 

U-15, U-16, U-17 ir U-19 Pirmos lygos futbolo pirmenybių nuostatų 102.2 punkte numatytos baudos nuo 

50 iki 150 EUR. 

 

Byla nr. 103, 2018 m. lapkričio 7 d., Vilnius 

LVJFA DK išnagrinėjo bylą dėl įvykusių 2018 m. Elitinės jaunių lygos futbolo čempionato U-19 

diviziono rungtynių FRK „Feniksas“-FC „Hegelmann Litauen“ – Vilniaus FM, kurios buvo sužaistos š. 

m. lapkričio 4 d. 

LVJFA DK sprendimas: 

- Skirti FRK „Feniksas“-FC „Hegelmann Litauen“ treneriui Vytautui Masaičiui 1 (vienerių) rungtynių 

praleidimo sankciją 2018 m. Elitinės jaunių lygos futbolo čempionato U-19 divizione. 

 

Byla nr. 104, 2018 m. lapkričio 7 d., Vilnius 

LVJFA DK išnagrinėjo bylą dėl įvykusių 2018 m. Elitinės jaunių lygos futbolo čempionato U-17 

diviziono rungtynių Vilniaus FK „Žalgiris“ – Šiaulių SG-FA „Šiauliai“ ir U-15 diviziono rungtynių 

Vilniaus FK „Žalgiris“ – Šiaulių SG-FA „Šiauliai“, kurios buvo sužaistos š. m. lapkričio 3 d. 

LVJFA DK sprendimas: 

- Skirti FK „Žalgiris“ klubui įspėjimo sankciją, kad laikytųsi 2018 m. Elitinės jaunių lygos futbolo 

čempionato tvarkaraščio ir 2018 m. Elitinės jaunių lygos futbolo čempionato nuostatų 59 ir 60 

straipsniuose nurodytos tvarkos dėl rungtynių laiko keitimo. 

 

Byla nr. 105, 2018 m. lapkričio 14 d., Vilnius 

LVJFA DK išnagrinėjo bylą dėl neįvykusių LVJFA Pirmos lygos futbolo pirmenybių U-17 diviziono 

Pietų–Rytų regiono grupės rungtynių FK „Nevėžis“ – FK „Garliava“-SM, kurios turėjo būti sužaistos š. 

m. lapkričio 3 d. 

LVJFA DK sprendimas: 



- Vadovaujantis 2018 m. LVJFA U-15, U-16, U-17 ir U-19 Pirmos lygos futbolo pirmenybių nuostatų 

102.1 punktu nuspręsta FK „Garliava“-SM komandai skirti rezultatu 0:3 techninio pralaimėjimo sankciją, 

FK „Nevėžis“ komandos naudai. Nuostatus pažeidęs klubas privalo atlyginti teisėjavimo išlaidas.  

- Kadangi pažeidimas įvykdytas pirmą kartą ir VšĮ „Garliavos futbolo klubas“ direktorius Henrikas 

Grigas pateikė paaiškinimą, kodėl FK „Garliava“-SM komanda neatvyko į rungtynes, klubui sumažinti 

sankcijas ir netaikyti nuostatų 102.1 punkte numatytos 100 EUR baudos. 

- Pasikartojus pažeidimui bus skirta griežtesnė sankcija, kurią apibrėžia 2018 m. LVJFA U-15, U-16, U-

17 ir U-19 Pirmos lygos futbolo pirmenybių nuostatų 102.1 punktas. 

 

Byla nr. 106, 2018 m. lapkričio 28 d., Vilnius 

LVJFA DK išnagrinėjo bylą dėl neįvykusių 2018 m. „Wellkid lyga“ Lietuvos vaikų futbolo čempionato 

U-13 Pietų regiono varžybų antros pusės rungtynių Alytaus SRC – Kauno SM „Tauras“, kurios turėjo 

būti sužaistos š. m. spalio 9 d. 

LVJFA DK sprendimas: 

- Vadovaujantis 2018 m. „Wellkid lyga“ Lietuvos vaikų futbolo čempionato nuostatų 75.1 punktu 

nuspręsta Alytaus SRC komandai skirti rezultatu 0:5 techninio pralaimėjimo sankciją, Kauno SM 

„Tauras“ komandos naudai. Nuostatus pažeidęs klubas privalo atlyginti organizatorių išlaidas. 

 


