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BILIETŲ ĮSIGIJIMO, NAUDOJIMO IR ELGESIO STADIONE 

 TAISYKLĖS 

 

1. SĄVOKOS 

1.1. Taisyklės – šios bilietų įsigijimo, naudojimo ir elgesio stadione taisyklės. 

1.2. Bilietas – Bilietų platintojo Sistemos sugeneruotas ir atspausdintas dokumentas, kuris suteikia teisę  

patekti į LFF organizuojamą konkretų renginį, kuriame nurodytas renginio pavadinimas, renginio vieta 

ir data, vieta, bilieto kaina ir/ar BAR kodas.   

1.3. Renginys - Lietuvos nacionalinės futbolo rinktinės namų rungtynės ir/ar bet kokios kitos rungtynės, 

kurias stebėti suteikia teisę Bilietas. 

1.4. Stadionas – stadionas, esantis Stadiono g. 2, Vilniuje, arba kitas stadionas, kuriame yra rengiamos 

Rungtynės, su visa jų naudojimui skirta ir reikalinga teritorija ir statiniais. 

1.5. LFF – Lietuvos futbolo federacija. 

1.6. Bilieto pirkėjas – Bilietą įsigyjantis asmuo. 

1.7. Bilieto valdytojas – Bilieto faktinis turėtojas fizinis asmuo, naudojantis Bilietą patekimo į Stadiono 

stebėti Rungtynes tikslu. 

1.8. Stadiono personalas – LFF darbuotojai, Stadione budintys ir patruliuojantys apsaugos darbuotojai, 

Bilietų patikrą vykdantys asmenys, stiuardai, savanoriai ir kiti Stadione tvarką palaikantys ir/ar 

užtikrinantys asmenys. 

 

2.  RUNGTYNĖS 

2.1. Bilietas suteikia teisę patekti į Stadioną šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir stebėti Biliete 

nurodytas Stadione vykstančias Rungtynes. 

2.2. Rungtynių laikas ir data gali keistis. Tačiau Rungtynių vykdymo datos ir/ar laiko pasikeitimas neturi 

įtakos teisės patekti į Stadioną šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir stebėti atitinkamas Stadione 

vykstančias Rungtynes galiojimui. 

 

3. BILIETŲ ĮSIGIJIMO SĄLYGOS 

3.1. LFF reikalavimu Bilieto pirkėjas, įsigydamas Bilietą bei sudarydamas su LFF Bilieto įsigijimo sandorį, 

privalo nurodyti savo ir Bilieto valdytojo, jei Bilieto pirkėjas pats neketina būti Bilieto valdytoju, vardą, 

pavardę/juridinio asmens pavadinimą, gyvenamosios vietos/buveinės adresą ir kitus LFF reikalaujamus 

duomenis. 

3.2. LFF gali atsisakyti parduoti Bilieto pirkėjui Bilietą, jeigu nėra vykdomas Taisyklių 3.1. punkte nurodytas 

reikalavimas. 

3.3. Bilieto pirkėjas, įsigydamas Bilietą, patvirtina, kad jis susipažino su šiomis Taisyklėmis bei suprato jos 

sąlygas, taip pat, kad jis turi teisę, atsižvelgiant į šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų 

reikalavimus, įsigyti atitinkamą Bilietą ir juo naudotis, taip pat įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei 

prisiima šiose Taisyklėse nustatytą atsakomybę bei visas neigiamas paskemes, kylančias ir/ar galinčias 

kilti dėl šių Taisyklių ir/ar jose įtvirtintų Bilieto pirkėjo patvirtinimų pažeidimo.   
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3.4. Bilieto pirkėju gali būti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo. 

3.5. Bilietas laikomas parduotu Bilieto pirkėjui nuo apmokėjimo už jį momento. Parduotas (įsigytas) Bilietas 

negali būti grąžinamas ir/ar keičiamas į kitą Bilietą. 

3.6. LFF neatsako, jei Bilieto pirkėjas ir/ar Bilieto valdytojas pametė ar sugadino Bilietą ir dėl to Bilietas 

prarado savo funkcionalumą. 

3.7. Bilietų kainos ir kitos jų įsigijimo sąlygos yra skelbiamos Bilietų platinimo vietose, taip pat interneto 

svetainėje www.ticketmarket.lt. 

   

4. BILIETŲ NAUDOJIMO IR ELGESIO STADIONE SĄLYGOS 

4.1. Bilietas gali būti naudojamas tik asmenų, atitinkančių šiose Taisyklėse nustatytas sąlygas, bei tik laikantis 

šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Šiose Taisyklėse nustatytais atvejais Bilieto suteikiamos teisės yra 

ir/ar gali būti ribojamos, taip pat Bilietas pripažįstamas ir laikomas negaliojančiu, dėl ko Bilieto 

suteikiamos teisės netenka galios. 

4.2. Bilietas suteikia teisę patekti į Stadioną tik vienam Bilieto valdytojui, atitinkančiam šiose Taisyklėse 

nustatytas sąlygas, pateikus įėjimą į Stadioną kontroliuojančiam ir Bilietų patikrą atliekančiam personalui 

atitinkamą pilnai galiojantį Bilietą bei, esant Stadiono personalo reikalavimui, ir Bilieto valdytojo asmens 

tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

4.3. Vienu Bilietu pasinaudoti galima tik vieną kartą. Bilieto pirkėjas ir/ar Bilieto valdytojas neturi suteikti 

galimybės kitiems asmenims nukopijuoti turimo Bilieto ar pats jį kopijuoti ar kitaip dauginti. Bilieto 

kopijavimo ar kitokio dauginimo atveju į atitinkamą Renginį patenka asmuo, pirmas pateikęs Bilietą 

praėjimo kontolės vietoje. 

4.4. Bilieto valdytojas, patekęs į Stadioną, prisiima bet kokią riziką, galinčią kilti jam būnant Stadione, 

įskaitant, bet neapsiribojant, riziką būti fiziškai sužeistam, riziką dėl turimo turto praradimo ir/ar 

sugadinimo, riziką dėl bet kokio kito Stadione galinčio įvykti incidento. LFF neatsako ir negali būti 

laikoma atsakinga už Bilieto valdytojo Stadione patirtą žalą, fizinius sužalojimus ir kitas neigiamas 

pasekmes, nebent tokia atsakomybė LFF kyla pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

4.5. Į Stadioną gali būti neįleidžiami ar pašalinti iš jo aiškiai nuo alkoholio, narkotinių ir/ar psichotropinių 

medžiagų apsvaigę, taip pat agresyviai besielgiantys, smurtaujantys ir/ar viešąją tvarką kitaip 

pažeidžiantys ir/ar, kilus pagrįstam įtarimui, galintys pažeisti Bilieto valdytojai. Bilieto pirkėjas privalo 

užtikrinti, kad su jo įsigytu Bilietu į Stadioną patenkantis Bilieto valdytojas neatitiks šiame Taisyklių 

punkte nurodytų požymių. Bilieto valdytojo neįleidus į Stadioną ar pašalinus iš jo dėl šiame Taisyklių 

punkte nurodytų priežasčių, nėra mokamos jokios kompensacijos, taip pat negrąžinama už Bilietą 

sumokėta kaina. 

4.6. Stadione griežtai draudžiama turėti su savimi bei vartoti bet kokio pobūdžio gėrimus bei maisto 

produktus, išskyrus įsigytus iš Stadione teisėtai jais prekiaujančių tiekėjų, taip pat pardavinėti ir/ar turėti 

su savimi tikslu perleisti tretiesiems asmenims bet kokio pobūdžio prekes. Bilieto valdytojas, turintis su 

savimi šiame Taisyklių punkte nurodytą (-us) daiktą (-us), nėra įleidžiamas į Stadioną, taip pat gali būti 

pašalintas iš Stadiono. Bilieto pirkėjas privalo užtikrinti, kad su jo įsigytu Bilietu į Stadioną patenkantis 

Bilieto valdytojas nepažeis šio Taisyklių punkto reikalavimų. Bilieto valdytojo neįleidus į Stadioną ar 

http://www.ticketmarket.lt/
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pašalinus iš jo dėl šiame Taisyklių punkte nurodytų priežasčių, nėra mokamos jokios kompensacijos, 

taip pat negrąžinama už Bilietą sumokėta kaina. 

4.7. Siekiant saugumo Stadione užtikrinimo, kiekvienas Bilieto valdytojas, Stadiono personalui pareikalavus, 

privalo pateikti galiojantį Bilietą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, netrukdyti ir sudaryti sąlygas 

atlikti kūno ir kitą reikalingą patikrą, taip pat kitus atlikti kitus būtinus veiksmus, laikytis ir vykdyti jų 

nurodymų bei bendradarbiauti tuo tikslu su Stadionu personalu. 

4.8. Bilieto pirkėjas, įsigydamas Bilietą į kitą nei “svečių” komandos sirgaliams skirtą Stadiono sektorių, 

privalo užtikrinti, kad jo įsigyjamu Bilietu naudosis su “svečių” komanda nesiejamas Bilieto valdytojas. 

Siekiant saugumo Stadione užtikrinimo, LFF turi teisę neįleisti Bilieto valdytojo, kuris siejamas su 

“svečių” komanda, į Stadioną ar jį pašalinti iš Stadiono, jei jo valdomas Bilietas suteikia teisę pateikti tik 

į kitą nei “svečių” komandos sirgaliams skirtą Stadiono sektorių. Bilieto valdytojo neįleidus į Stadioną ar 

jį pašalinus iš jo dėl šiame Taisyklių punkte nurodytų priežasčių, nėra mokamos jokios kompensacijos, 

taip pat negrąžinama už Bilietą sumokėta kaina. 

4.9. Į Stadioną griežtai yra draudžiama įsinešti, taip pat Stadione turėti, laikyti ir naudoti toliau nurodomus 

daiktus: 

4.9.1. bet kokio pobūdžio ginklus; 

4.9.2. bet kokio pobūdžio medžiagas, objektus ir kitas priemones, galinčias kelti pavojų ir/ar grėsmę 

Stadione esantiems žmonėms, turtui, pertraukti Rungtynes ir/ar trikdyti viešąją tvarką, įskaitant, 

bet neapsiribojant, akmenis, metalo ar medžio gabalus, degius skysčius, stiklo gaminius, smailius ar 

aštrius daiktus, veido maskuotes; 

4.9.3. bet kokios pobūdžio pirotechines priemones; 

4.9.4. alkoholinius gėrimus, narkotines ir/ar psichotropines medžiagas; 

4.9.5. bet kokio pobūdžio plakatus, vėliavas ir/ar kitokius ženklus, kuriuose būtų užfiksuota įžeidžianti, 

racinę, politinę, tautinę, religinę ir/ar kitokią neapykantą, diskriminaciją ar kitus neigiamus aspektus 

išreiškianti ir/ar skatinanti informacija ir/ar turinys; 

4.9.6. gyvūnus; 

4.9.7. bet kokio pobūdžio daiktus, skirtus reklaminės ir/ar komercinės informacijos skelbimui ir 

platinimui, įskaitant, bet neapsiribojant, plakatus, vėliavas, lankstinukus ir kitus panašius daiktus; 

4.9.8. bet kokius kitus daiktus, galinčius kelti grėsmę saugumui, viešajai tvarkai, pažeisti kitų asmenų 

teises ir/ar daryti bet kokio pobūdžio žalą LFF, FIFA, UEFA ir/ar kitiems asmenims. 

4.10. Bilieto valdytojas, turintis su savimi Taisyklių 4.9. punkte nurodytą (-us) daiktą (-us), nėra įleidžiamas į 

Stadioną, taip pat gali būti pašalintas iš Stadiono. Bilieto pirkėjas privalo užtikrinti, kad su jo įsigytu 

Bilietu į Stadioną patenkantis Bilieto valdytojas nepažeis Taisyklių 4.9. punkto reikalavimų. Bilieto 

valdytojo neįleidus į Stadioną ar pašalinus iš jo dėl šiame Taisyklių punkte nurodytų priežasčių, nėra 

mokamos jokios kompensacijos, taip pat negrąžinama už Bilietą sumokėta kaina. 

4.11. Stadione draudžiama: 

4.11.1. vykdyti bet kokio pobūdžio komercinę ir/ar reklaminę veiklą; 

4.11.2. mėtyti, svaidyti ir/ar įžiebti bet kokio pobūdžio objektus; 

4.11.3. atlikti bet kokio pobūdžio provokuojančius, keliančius bet kokio pobūdžio grėsmę, 
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diskriminacinius ir/ar įžeidžiančius veiksmus; 

4.11.4. reikšti politines, religines, etines ir/ar racines idėjas ir mintis; 

4.11.5. atlikti bet kokio pobūdžio veiksmus, galinčius kelti pavojų paties ar kitų asmenų gyvybei ar 

sveikatai, ar daryti jiems kitokio pobūdžio žalą; 

4.11.6. kopti į Stadiono apšvietimo bokštus, lipti ant Stadione esančių tvorų, aptvarų, kitokio pobūdžio 

Stadione esančių ir/ar jį sudarančių konktrukcijų, taip pat stovėti ant Stadione įrengtų kėdžių; 

4.11.7. bet kuriuo metu patekti į/ant Stadiono aikštę/ės ar į ją supančią Stadiono teritorijos dalį; 

4.11.8. gadinti kitų asmenų turtą; 

4.11.9. atlikti bet kokius nusikalstamus, administracinę atsakomybę sukeliančius ir kitus Lietuvos 

Respublikos teisės aktų draudžiamus ir/ar jų reikalavimus pažeidžiančius veiksmus; 

4.11.10. pasibaigus Rungtynėms likti Stadione ilgiau nei yra būtina ir/ar yra nustačiusi LFF. 

4.12. Įsigytą (-us) Bilietą (-us) draudžiama naudoti bet kokiais reklaminiais ir/ar komerciniais tikslais. 

4.13. Bilietų pirkėjas Bilietą gali naudoti tik savo asmeninio ar su juo susijusio asmenų naudojimo tikslais. 

Bilieto naudojimas kitais tikslais yra draudžiamas.  

4.14. Bilieto valdytojams yra draudžiama bet kokiais būdais transliuoti, skleisti Rungtynes ar jų dalį, vaizdus ir 

garsą, taip pat daryti Rungtynių ar jų dalies įrašą kitais nei asmeninio naudojimo tikslais. 

4.15. Bilieto pirkėjas, perdavęs jo įsigytą Bilietą trečiajam asmeniui, privalo užtikrinti, jog toks tretysis asmuo 

būtų supažindintas su šiomis Taisyklėmis, joms neprieštarautų ir jų laikytųsi. Už šiame Taisyklių punkte 

nurodytų trečiųjų asmenų padarytus šių Taisyklių pažeidimus, Bilieto pirkėjas ir atitinkamas tretysis 

asmuo atsako solidariai. 

4.16. Bilietų pirkėjai ir Bilieto valdytojai privalo laikytis šių Taisyklių ir naudoti Bilietus tik pagal šiuose 

Taisyklėse nustatytas sąlygas. Bilietų pirkėjai ir Bilieto valdytojai yra atsakingi už tinkamą šių Taisyklių 

reikalavimų ir salygų vykdymą, laikymąsi, naudojimąsi Bilietu bei privalo atlyginti LFF bei kitiems 

asmenims bet kokią dėl šių Taisyklių pažeidimo padarytą žalą pilna apimtimi.  

4.17. Bilieto valdytojas, neatitinkantis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų, pažeidžiantis šiose Taisyklėse 

nustatytas sąlygas ir/ar atliekantis veiksmus, pažeidžiančius šias Taisykles ar nesuderinamus su jomis, 

gali būti neįleidžiamas į Stadioną ar pašalintas iš jo, o jo turimas Bilietas pripažįstamas ir laikomas 

negaliojančiu. Šiais atvejais nėra mokamos jokios kompensacijos, taip pat negrąžinama už Bilietą 

sumokėta kaina. 

4.18. Bilieto pirkėjui ir/ar Bilieto valdytojui pažeidus šiose Taisyklėse nustatytus reikalavimus, sąlygas ir 

draudimus, LFF turi teisę savo nuožiūra imtis kitų nei šiose Taisyklėse nurodytų teisinių priemonių 

atitinkamo pažeidėjo atžvilgiu. 

  

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

5.1. Asmeniui, kuriam yra draudžiama patekti į Stadioną sprendimu, priimtu kompetetingo organo ir/ar 

institucijos, yra draudžiama įsigyti ir/ar turėti Bilietą, patekti į Stadioną ir/ar būti Stadione. Šiame 

punkte nurodytas asmuo į Stadioną nėra įleidžiamas, o jam patekus į jį – nedelsiant iš jo šalinamas. 

Tokio asmens turimas Bilietas pripažįstamas ir laikomas negaliojančiu ir nesuteikiančiu teisės patekti į 

Stadioną. Šiais atvejais nėra mokamos jokios kompensacijos, taip pat negrąžinama už Bilietą sumokėta 



5 
 

kaina. 

5.2. LFF turi teisę vienašališkai keisti Rungtynių datą, laiką ir vykdymo vietą (Stadioną) dėl svarbių 

priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant, esant force majuere aplinkybėms, saugumo sumetimams ir/ar 

FIFA, UEFA ir kitų kompetentingų organų ir/ar intitucijų reikalavimu. 

5.3. Jei bet kuri šių Taisyklių nuostata ar jos taikymas dėl kokių nors priežasčių yra laikoma visiškai ar dalinai 

negaliojančia, neteisėta ar neįgyvendinama, negaliojanti, neteisėta ar neįgyvendinama nuostata yra 

laikoma išbraukta, o Taisyklės lieka galioti likusioje apimtyje. 

5.4. LFF ir/ar jo įgaliotas asmuo, ir/ar kitas asmuo, kuriam LFF suteikė tokią teisę, turi teisę filmuoti 

Rungtynes, taip pat Bilietų valdytojus, kitus Stadione esančius asmenis bei jų elgesį Stadione. 

5.5. LFF turi teisę daryti šių Taisyklių pakeitimus. Galiojanti Taisyklių redakcija yra skelbiama interneto 

svetainėje www.lff.lt, taip pat yra pateikiama suinteresuotiems asmenims, esant jų prašymui, pateiktam 

Taisyklių 5.8. punkte nurodytais kontaktais. 

5.6. Taisyklėms yra taikomos bei jos yra aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. 

5.7. Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš ar susijęs su šiomis Taisyklėmis, jos pažeidimu, 

yra sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

5.8. Dėl papildomos informacijos, susijusios su Rungytnių vykdymu, naudojimosi Bilietais sąlygomis ir/ar 

šių Taisyklių taikymu, galima kreiptis toliau nurodomais kontaktais: info@lff.lt.  

http://www.lff.lt/
mailto:info@lff.lt

