
LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIŲ FUTBOLO ASOCIACIJOS 

DRAUSMĖS KOMITETO SPRENDIMAI 

Priimti 2018 m. rugsėjo mėn. 

 

Byla nr. 71, 2018 m. rugsėjo 5 d., Vilnius 

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

čempionato U-10 Šiaurės regiono rungtynių nr. 132 Ariogalos FK „Vienybė“ – Kelmės VJSM, nr. 

133 Akmenės SC – Pakruojo SC, nr. 134 Akmenės SC – Ariogalos FK „Vienybė“, nr. 135 

„Šiauliai“ B – Pakruojo SC, nr. 136 FA „Šiauliai“ B – Kelmės VJSM, kurios turėjo būti sužaistos š. 

m. rugpjūčio 22 d. 

LVJFA DK sprendimas: 

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

nuspręsta Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokyklai skirti 50 EUR baudą bei Kelmės VJSM 

komandai rezultatu 0:5 techninio pralaimėjimo sankcijas, Ariogalos FK „Vienybė“ ir FA „Šiauliai“ 

B komandų naudai.  

-Skirti Kelmės VJSM komandai įspėjimą, kad pasikartojus panašiai situacijai bus taikomos 

griežtesnės sankcijos, apibrėžtos nuostatų 75.1 punkte. 

-Įpareigoti Šiaurės regiono koordinatorių Mantą Pomeckį skirti neįvykusioms rungtynėms nr. 133 

Akmenės SC – Pakruojo SC, nr. 134 Akmenės SC – Ariogalos FK „Vienybė“, nr. 135 „Šiauliai“ B 

– Pakruojo SC naują datą, laiką ir vietą, remiantis 2018 m. „Wellkid lyga“ Lietuvos vaikų futbolo 

čempionato nuostatų 28.1 punkte nurodytu terminu. 

 

Byla nr. 73, 2018 m. rugsėjo 5 d., Vilnius 

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

Pietų–Rytų regiono grupės rungtynių Kazlų Rūdos SC – FM „Ateitis“, kurios buvo sužaistos š. m. 

rugpjūčio 26 d. 

LVJFA DK sprendimas: 

-Skirti FM „Ateitis“ komandai įspėjimo sankciją, kad laikytųsi garbingo žaidimo principų ir 

nevartotų įžeidinėjančių skanduočių varžovų atžvilgiu. Įvykus panašiam nusižengimui, bus skirtos 

griežtesnės sankcijos, numatytos 2018 m. LVJFA U-15, U-16, U-17 ir U-19 Pirmos lygos futbolo 

pirmenybių nuostatų 102.2 punkte. 

 

Byla nr. 75, 2018 m. rugsėjo 5 d., Vilnius 



LVJFA DK išnagrinėjo bylą dėl neįvykusių LVJFA Pirmos lygos futbolo pirmenybių U-16 

diviziono Pietų–Rytų regiono grupės rungtynių Visagino SC – Ukmergės SC-„Ukmergė“, kurios 

turėjo būti sužaistos š. m. rugpjūčio 26 d. 

LVJFA DK sprendimas: 

-Pripažinti, kad LVJFA Pirmos lygos futbolo pirmenybių U-16 diviziono Pietų–Rytų regiono 

grupės rungtynės Visagino SC – Ukmergės SC-„Ukmergė“ š. m. rugpjūčio 26 d. neįvyko ne dėl 

Ukmergės SC-„Ukmergės“ komandos kaltės bei įpareigoti abejas komandas sužaisti laiku 

neįvykusias rungtynes iki LVJFA Pirmos lygos futbolo pirmenybių paskutinio rato paskutinio turo. 

-Įpareigoti Ukmergės SC-„Ukmergė“ atlyginti š. m. rugpjūčio 26 d. neįvykusių rungtynių Visagino 

SC – Ukmergės SC-„Ukmergė“ teisėjavimo išlaidas. 

 

Byla nr. 76, 2018 m. rugsėjo 5 d., Vilnius 

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

čempionato U-11 Rytų regiono A diviziono rungtynių nr. 58 FM „Vilniaus Vytis“ – FK „Margiris“-

„Rabona“, kurios turėjo būti sužaistos š. m. rugsėjo 1 d. 

LVJFA DK sprendimas: 

-Pripažinti, kad 2018 m. „Wellkid lyga“ Lietuvos vaikų futbolo čempionato U-11 Rytų regiono A 

diviziono rungtynės nr. 58 FM „Vilniaus Vytis“ – FK „Margiris“-„Rabona“ š. m. rugsėjo 1 d. 

neįvyko ne dėl FM „Vilniaus Vytis“ komandos kaltės. 

-Įpareigoti Rytų regiono koordinatorių Rimą Radzevičių paskirti neįvykusioms 2018 m. „Wellkid 

lyga“ Lietuvos vaikų futbolo čempionato U-11 Rytų regiono A diviziono rungtynėms nr. 58 FM 

„Vilniaus Vytis“ – FK „Margiris“-„Rabona“, naują rungtynių datą, laiką ir vietą, remiantis 2018 m. 

„Wellkid lyga“ Lietuvos vaikų futbolo čempionato nuostatų 28.1 punkte nurodytu terminu. 

 

Byla nr. 77, 2018 m. rugsėjo 20 d., Vilnius 

LVJFA DK išnagrinėjo bylą dėl įvykusių LVJFA U-14 Pirmos lygos futbolo čempionato Šiaurės-

Vakarų regiono grupės rungtynių FK „Banga“ – Klaipėdos FM-FK „Atlantas“, kurios buvo 

sužaistos š. m. rugsėjo 16 d. 

LVJFA DK sprendimas: 

-Vadovaujantis 2018 m. LVJFA U-14 Pirmos ir Antros lygos futbolo pirmenybių nuostatų 103.2 

punktu nuspręsta skirti FK „Banga“ 75 (septyniasdešimt penkių) EUR baudą. 

-Skirti FK „Banga“ treneriui Aurimui Šlušniui 1 (vienerių) rungtynių praleidimo (diskvalifikacijos) 

sankciją 2018 m. LVJFA U-14 Pirmos lygos futbolo čempionato Šiaurės-Vakarų regiono grupės 

varžybose. 



Byla nr. 78, 2018 m. rugsėjo 20 d., Vilnius 

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

Pietų–Rytų regiono grupės rungtynių Kazlų Rūdos SC – FK „Nevėžis“, kurios buvo sužaistos š. m. 

rugsėjo 16 d. 

LVJFA DK sprendimas: 

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

nuostatų 102.2 punktu nuspręsta skirti Kazlų Rūdos sporto centrui 50 (penkiasdešimties) EUR 

baudą. 

-Skirti Kazlų Rūdos SC komandos treneriui Dariui Gabuževičiui 1 (vienerių) rungtynių praleidimo 

(diskvalifikacijos) sankciją 2018 m. LVJFA Pirmos lygos futbolo pirmenybių U-19 diviziono 

Pietų–Rytų regiono grupės varžybose. 

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

nuostatų 103.3 punktu nuspręsta skirti Kazlų Rūdos sporto centrui 60 (šešiasdešimties) EUR baudą. 

 

Byla nr. 79, 2018 m. rugsėjo 20 d., Vilnius 

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

Pietų–Rytų regiono grupės rungtynių Vilniaus FM „Žaibas“ – Kauno VJFM „Ąžuolas“, kurios buvo 

sužaistos š. m. rugsėjo 16 d. 

LVJFA DK sprendimas: 

-Skirti VJFM „Ąžuolas“ įspėjimo sankciją, kad laikytųsi 2018 m. LVJFA U-15, U-16, U-17 ir U-19 

Pirmos lygos futbolo pirmenybių nuostatų 46 straipsnio reikalavimo dalyvių registraciją 

rungtynėms baigti ir patvirtinti likus 30 minučių iki rungtynių pradžios. 

 

Byla nr. 80, 2018 m. rugsėjo 20 d., Vilnius 

LVJFA DK išnagrinėjo bylą dėl LVJFA Pirmos lygos futbolo pirmenybių U-16 diviziono Pietų–

Rytų regiono grupės rungtynių FA „Dainava“ – FM „Fortūna“-FC „Stumbras“, kurios buvo 

sužaistos š. m. rugsėjo 16 d. 

LVJFA DK sprendimas: 

-Skirti FM „Fortūna“-FC „Stumbras“ įspėjimo sankciją, kad laikytųsi 2018 m. LVJFA U-15, U-16, 

U-17 ir U-19 Pirmos lygos futbolo pirmenybių nuostatų 22 straipsnyje nurodytų reikalavimų dėl 

žaidėjų dėvimų marškinėlių numerių tvarkos. 

 

 



Byla nr. 81, 2018 m. rugsėjo 20 d., Vilnius 

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

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

sužaistos š. m. rugsėjo 15 d. 

LVJFA DK sprendimas: 

-Skirti Vilniaus FM treneriui Nikolajui Pupkinui 1 (vienerių) rungtynių praleidimo 

(diskvalifikacijos) sankciją 2018 m. Elitinės jaunių lygos futbolo čempionato U-19 divizione. 

 

Byla nr. 82, 2018 m. rugsėjo 27 d., Vilnius 

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

diviziono rungtynių Marijampolės FC „Sūduva“ – Vilniaus BFA, kurios buvo sužaistos š. m. 

rugsėjo 14 d. 

LVJFA DK sprendimas: 

- Pripažinti, kad 2018 m. Elitinės jaunių lygos futbolo čempionato U-19 diviziono rungtynės 

Marijampolės FC „Sūduva“ – Vilniaus BFA rugsėjo 14 d. įvyko 30 minučių vėliau ne dėl tyčinės 

Vilniaus BFA komandos kaltės. 

 

Byla nr. 83, 2018 m. rugsėjo 27 d., Vilnius 

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

diviziono rungtynių SM „Tauras“-FK „Kauno Žalgiris“ – Klaipėdos FM-FK „Atlantas“, kurios 

buvo sužaistos š. m. rugsėjo 22 d. 

LVJFA DK sprendimas: 

-Vadovaujantis 2018 m. Elitinės jaunių lygos futbolo čempionato nuostatų 107.2 punktu nuspręsta 

skirti Klaipėdos FM-FK „Atlantas“ klubui 50 (penkiasdešimties) EUR baudą bei skirti Klaipėdos 

FM-FK „Atlantas“ žaidėjui  Maksimilian Kaufmann 4 (ketverių) rungtynių diskvalifikacijos ir 

Klaipėdos FM-FK „Atlantas“ žaidėjui  Vakariui Luzgauskui 1 (vienerių) rungtynių diskvalifikacijos 

2018 m. Elitinės jaunių lygos U-17 divizione sankcijas. 

-Vadovaujantis 2018 m. Elitinės jaunių lygos futbolo čempionato nuostatų 110.3 punktu nuspręsta 

skirti Klaipėdos FM-FK „Atlantas“ klubui 100 (šimto) EUR baudą bei Klaipėdos FM-FK 

„Atlantas“ treneriui Sauliui Pociui skirti 1 (vienerių) rungtynių diskvalifikacijos 2018 m. Elitinės 

jaunių lygos U-17 divizione sankciją. 

-Skirti Klaipėdos FM-FK „Atlantas“ treneriui Sauliui Pociui įspėjimą, kad pasikartojus panašiam 

pažeidimui bus skirta griežtesnė sankcija, kurią apibrėžia 2018 m. Elitinės jaunių lygos futbolo 

čempionato nuostatų 110.3 punktas. 



Byla nr. 84, 2018 m. rugsėjo 27 d., Vilnius 

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

diviziono Pietų-Rytų regiono grupės rungtynių Vilniaus FM „Ateitis“ – Ukmergės SC-„Ukmergė“, 

kurios turėjo būti sužaistos š. m. rugsėjo 23 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 Ukmergės SC-„Ukmergė“ komandai skirti rezultatu 0:3 techninio 

pralaimėjimo sankciją, FM „Ateitis“ komandos naudai. Nuostatus pažeidęs klubas privalo atlyginti 

teisėjavimo išlaidas.  

-Kadangi pažeidimas įvykdytas pirmą kartą ir Ukmergės sporto centro direktorius Vytautas Tutlys 

pateikė paaiškinimą, kodėl Ukmergės SC-„Ukmergė“ 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. 85, 2018 m. rugsėjo 27 d., Vilnius 

LVJFA DK išnagrinėjo bylą dėl įvykusių LVJFA U-14 Antros lygos futbolo pirmenybių Pietų 

regiono grupės rungtynių Prienų FM – Kauno SM „Tauras“, kurios buvo sužaistos š. m. rugsėjo 23 

d. 

LVJFA DK sprendimas: 

-Skirti Prienų FM įspėjimo sankciją, kad laikytųsi 2018 m. LVJFA U-14 Pirmos ir Antros lygos 

futbolo pirmenybių nuostatų 21 straipsnyje nurodytų reikalavimų dėl žaidėjų dėvimų marškinėlių 

numerių tvarkos. 

 

Byla nr. 86, 2018 m. rugsėjo 27 d., Vilnius 

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

diviziono rungtynių Vilniaus BFA-FK „Granitas“ – Šiaulių SG-FA „Šiauliai“, kurios buvo 

sužaistos š. m. rugsėjo 22 d. 

LVJFA DK sprendimas: 

-Skirti Vilniaus BFA-FK „Granitas“ klubui įspėjimo sankciją ir įpareigoti iki artimiausių 2018 m. 

Elitinės jaunių lygos futbolo čempionato U-17 diviziono rungtynių rugsėjo 29 d. pašalinti Naujosios 

Vilnios stadiono aikštės pažeidimus, kad ši atitiktų 2018 m. Elitinės jaunių lygos futbolo 

čempionato nuostatų 74.1 punkte bei IFAB taisyklių 1.2 ir 1.6 punktuose nurodytus reikalavimus. 

 


