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                                                                VILNIUS 



 

 

                                                     I. BENDROJI DALIS 

 

1. Lietuvos lankininkų federacijos (toliau – Federacija) Etikos ir ginčų komisijos (toliau – Komisija) 

darbo reglamentas (toliau – darbo reglamentas) nustato Komisijos darbo (veiklos) organizavimo 

tvarką. 

2.Komisijos paskirtis – spręsti ginčus tarp Federacijos narių, taip pat jos organų ir kontroliuoti, kaip 

Federacijos nariai, darbuotojai, taip pat jos organai laikosi Federacijos įstatų bei Lietuvos šaudymo 

sporto sąjungos etikos ir drausmės kodekso reikalavimų. 

3. Komisija yra nuolatinė, ją sudaro, formuoja ir atšaukia Visuotinis narių susirinkimas. Komisija 

renkama 4 (ketveriems) metams Visuotiniam narių susirinkime Lietuvos lankininkų federacijos 

įstatų 4.5 punkte nustatyta tvarka. Kandidatus į komisiją gali siūlyti bet kuris susirinkimo dalyvis – 

Lietuvos lankininkų federacijos narys. Komisijos nariai negali būti kartu ir tarybos nariais. 

4. Komisiją sudaro pirmininkas ir 2 (du) jos nariai.  

 

II. KOMISIJOS VEIKLOS TEISINIAI PAGRINDAI 

 

5. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijos įstatymu, Federacijos įstatais, Lietuvos 

šaudymo sporto sąjungos etikos ir drausmės kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės 

aktais bei šiuo darbo reglamentu 

 

III. KOMISIJOS VEIKLOS SRITYS 

 

6. Komisija: 

6.1. sprendžia ginčus tarp Federacijos narių, taip pat jos organų; 

6.2. kontroliuoja, kaip Federacijos nariai, darbuotojai, taip pat jos organai laikosi Federacijos įstatų 

bei Lietuvos šaudymo sporto sąjungos etikos ir drausmės kodekso reikalavimų; 

6.3. priima sprendimus dėl siūlymo pašalinti Federacijos narį Prezidento teikimu; 

6.4. teikia siūlymą Tarybai skirti nuobaudas sportininkams, teisėjams, pareiškėjams, varžybų 

organizatoriams; 

6.5. rengia ir teikia Visuotiniam narių susirinkimui ataskaitą; 

6.6 atlieka kitas funkcijas, kurios neprieštarauja Federacijos įstatams, Lietuvos šaudymo sporto 

sąjungos etikos ir drausmės kodeksui ir kitiems teisės aktams reglamentuojantiems Komisijos 

veiklą. 

 

IV.DRAUSMĖS IR ETIKOS REIKALAVIMŲ LAIKYMOSI GINČŲ TYRIMŲ 

ORGANIZAVIMAS 

 

7. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos etikos ir drausmės kodekso reikalavimų laikymosi, ginčų tarp 

Federacijos narių, taip pat jos organų tyrimas gali būti pradėtas, kai yra gautas Federacijos valdymo 

organo ar Federacijos nario skundas apie galimai Federacijos nario padarytą Lietuvos šaudymo 

sporto sąjungos etikos ir drausmės kodekso principų ir nuostatų pažeidimą (toliau – skundas) ar 

prašymą dėl tarp Federacijos narių, taip pat jos organų iškilusio ginčo sprendimo (prašymas). 

8. Skundas ar prašymas pradedamas nagrinėti per 10 dienų nuo 7 punkte nurodyto pagrindo 

atsiradimo momento. 

9. Komisijos atliekamas tyrimas turi būti baigtas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tyrimo pradžios. 

Prireikus Komisija gali pratęsti nustatytą tyrimo terminą, bet ne ilgiau kaip dviem mėnesiams.  

10. Atlikdama tyrimą, Komisija turi teisę:  

10.1 apklausti Federacijos narį, kurio elgesys tiriamas, ir kitus asmenis, susijusius su Federacijos 

nario tiriamu elgesiu, veikla ar ginču; 



10.2. apklausti skundą pateikusius pareiškėjus ar ginčą inicijavusius ir išsiaiškinti jų turimą 

informaciją apie Federacijos nario galimai padarytą Lietuvos šaudymo sporto sąjungos etikos ir 

drausmės kodekso principų, nuostatų pažeidimą ar ginčo esmę;  

10.3. susipažinti su reikiamais Federacijos dokumentais ir gauti jų nuorašus (kopijas) bei kitą 

tyrimui reikalingą informaciją;  

10.4. pasitelkti specialistus.  

11. Federacijos narys, kurio elgesys, tiriamas ar ginčo šalys, turi teisę:  

11.1. teikti Komisijai paaiškinimus, prašymus ir įrodymus;  

11.2. baigus tyrimą susipažinti su tyrimo metu surinkta medžiaga;  

11.3. dalyvauti Komisijos posėdžiuose.  

12. Komisija posėdžiuose dėl drausmės ar etikos reikalavimų laikymosi tyrimo priima sprendimus. 

13. Komisija gali priimti tokius sprendimus:  

13.1. konstatuoti, kad Federacijos narys nepažeidė Federacijos įstatų, Lietuvos šaudymo sporto 

sąjungos etikos ir drausmės kodekso principus, nuostatas ar reikalavimus ir siūlyti Visuotiniam 

narių susirinkimui nepašalinti Federacijos nario; 

13.2. konstatuoti, kad Federacijos narys pažeidė Federacijos įstatų, Lietuvos šaudymo sporto 

sąjungos etikos ir drausmės kodekso principus, nuostatas ar reikalavimus ir siūlyti Visuotiniam 

narių susirinkimui pašalinti Federacijos narį. 

14. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienas po sprendimo priėmimo įforminamas Komisijos sprendimas, 

kuriame nurodoma:  

14.1. įžanginėje dalyje nurodoma: sprendimo priėmimo data ir vieta, komisijos pavadinimas, 

posėdyje dalyvaujantys asmenys, asmens, kurio veikla tiriama, vardas, pavardė ir pareigos, tiriami 

asmens veiksmai; 

14.2. aprašomojoje-motyvuojamojoje dalyje nurodoma: Komisijos nustatytos faktinės aplinkybės, 

asmens, kurio veikla tiriama, paaiškinimai, įrodymai, kuriais grindžiamos Komisijos išvados, 

argumentai, dėl kurių atmetami tam tikri teiginiai, nuorodos į konkrečias teisines normas, kurios 

buvo taikomos tiriant;  

14.3. nutariamojoje dalyje nurodoma: Komisijos išvada dėl svarstomo asmens veiksmų ir teisės 

aktas, kuriuo vadovaujantis priimtas sprendimas;  

15. Komisijos sprendimas išsiunčiamas asmeniui (valdymo organui), pateikusiam skundą, prašymą. 

16. Komisijai priėmus sprendimą dėl siūlymo pašalinti Federacijos narį, Komisija informuoja šį narį 

ir pareikalauja, kad jis susilaikytų nuo veiklos, dėl kurios priimtas Komisijos sprendimas, arba 

pareikalauja atlikti aktyvius veiksmus tikslu pašalinti kliūtis, kurios trukdo narystei. 

17. Artimiausiu laiku vyksiantis Visuotinis narių susirinkimas svarsto Komisijos siūlymą, ar 

pašalinti Federacijos narį. 

18. Komisijos sprendimas dėl siūlymo pašalinti Federacija narį Visuotiniam narių susirinkimui nėra 

būtinas ir / ar privalomas, tai yra Visuotinis narių susirinkimas gali pašalinti narį ir nesant 

Komisijos siūlymo / sprendimo. 

 

V. KOMISIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

19. Komisijai vadovauja ir jos veiklą organizuoja Komisijos pirmininkas. Komisijos pirmininkas 

šaukia Komisijos posėdžius, nustato jų datą bei vietą, sudaro posėdžio darbotvarkę. Komisijos 

nariai turi teisę siūlyti pakeisti ar papildyti darbotvarkę.  

20. Komisijos posėdžiai protokoluojami. 

21. Protokolas surašomas per 5 darbo dienas. Jame nurodoma: posėdžio data, vieta, posėdžio 

dalyviai, posėdžio darbotvarkė, svarstymo eiga ir svarstyti dokumentai bei priimti sprendimai. Gali 

būti daromas Komisijos posėdžių garso įrašas. 

22. Protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir Komisijos nariai.  

23. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja Komisijos narių dauguma. 

  

 



                                       VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

24. Komisija pavaldi tik Visuotiniam narių susirinkimui. 

25. Už Komisijos sprendimus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal įgaliojimus 

atsako Komisijos pirmininkas ir nariai. 

 

 

                          ETIKOS IR GINČŲ KOMISIJOS VEIKLOS TAISYKLĖS 

 

1. Etikos ir ginčų komisija laikoma ginčų sprendimo institucija, kuri sprendžia ginčus 

ikiteismine tvarka, atsiradusius tarp Lietuvos lankininkų federacijos (toliau Federacija) 

veikloje dalyvaujančių subjektų. 

 

2. Etikos ir ginčų komisija savo veikloje vadovaujasi: 

-Federacijos įstatais; 

-LR Kūno kultūros ir sporto departamento įstatymu; 

-LR Asociacijų įstatymu; 

-LR civiliniu kodeksu;  

Etikos ir ginčų komisija pavaldi visuotiniam susirinkimui. 

3. Etikos ir ginčų komisija sudaro: 

1). Etikos ir ginčų komisijos pirmininkas. 

2). Etikos ir ginčų komisijos pirmininko pavaduotojas. 

3). Etikos ir ginčų komisijos nariai (vienas atstovas nuo kiekvieno Federacijos juridinio nario). 

Tam pačiam Etikos ir ginčų komisijos nariui kelias pareigas Federacijos valdymo organuose eiti 

draudžiama. 

Už priimtus Etikos ir ginčų komisijos sprendimus, išvadas ir komentarus, visi Etikos ir ginčų 

komisijos nariai atsako kolegialiai.  

4. Teisės:  

1).Etikos ir ginčų komisija turi teisę nagrinėti skundus, teikti išvadas, komentarus ir spręsti ginčus iš 

esmės: 

-dėl Federacijos narių veiksmų, priimtu sprendimų, nutarimų, taisyklių, nuostatų ir t.t. 

-dėl Federacijos tarybos, tarybos narių veiksmų, priimtų sprendimų, nutarimų, taisyklių, nuostatų ir 

t.t. 

-dėl Federacijos tarybos pirmininko veiksmų, priimtų sprendimų, nutarimų, taisyklių, nuostatų ir t.t. 

-dėl įvairių komisijų, komisijų narių veiksmų, priimtų sprendimų, nutarimų, taisyklių, nuostatų ir t.t. 

-dėl Etikos ir ginčų komisijos narių veiksmų. 

-dėl sportininkų veiksmų. 

-dėl Federacijos prezidento veiksmų, priimtu sprendimų, nutarimų, taisyklių, nuostatų ir t.t. 

-dėl teisėjų veiksmų, priimtu sprendimų, nutarimų, taisyklių, nuostatų ir t.t. 

veiksmų, priimtu sprendimų, nutarimų, taisyklių, nuostatų ir t.t. 

-dėl generalinio sekretoriaus veiksmų, priimtu sprendimų, nutarimų, taisyklių, nuostatų ir t.t. 

-dėl kitų, Federacijos veikloje, dalyvaujančių subjektų veiksmų, priimtu sprendimų, nutarimų, 

taisyklių, nuostatų ir t.t. 

2). Etikos ir ginčų komisija nagrinėja skundus dėl visų, priimtu Federacijos struktūroje sprendimų, 

nutarimų, taisyklių, nuostatų ir t.t. 

3). Etikos ir ginčų komisijos nariai, siekiant teisėtai išspręsti ginčą, turi teisę kreiptis su 

užklausimais į visas kompetentingas institucijas. Jei tokie užklausimai numato mokamas paslaugas, 

tai Etikos ir ginčų komisija turi gauti pritarimą iš  Federacijos narių. Federacijos nariai, įstatais 

numatytomis informavimo priemonėmis, turi būti informuoti apie mokamų paslaugų dydį,  

paslaugas teikiančią įmonę ar instituciją, priežastį ir motyvus dėl kuriuos planuojama kreiptis į 

mokamas konsultacijas teikiančią įmonę.  Dėl mokamos paslaugos Federacijos nariai balsuoja 

elektroniniu būdu. Federacijos narių balsavimas, dėl pritarimo mokamoms paslaugoms, turi būti 



organizuojamas per 7 darbo dienas. Balsavimas skaitomas įvykusių, jeigu jame dalyvavo daugiau 

nei puse Federacijos narių. Sprendimas skaitomas priimtu, jei jam pritarė 2/3 balso teisę turinčių 

narių. Jei balsavimo metu narys susilaiko, tai skaitoma, kad jis nedalyvavo balsavime.  

5. Įgaliojimai: 

Etikos ir ginčų komisija nagrinėdama skundus, sprendžia ginčus iš esmės. Etikos ir ginčų komisija 

išnagrinėjus ginčus, pateikia išvadas, komentarus ir nurodo šalių, dalyvaujančių ginče, privalomus 

veiksmus. 

    Etikos ir ginčų komisija, savo sprendimu gali: 

1). Atšaukti ginčitina sprendimą, nutarimą, taisykles, nuostatus ir t.t. 

2). Sustabdyti ginčitinų sprendimų, nutarimų, taisyklių, nuostatų ir t.t, galiojimą iki galutinių 

Etikos ir ginčų komisijos išvadų. 

3). Motyvuotu reikalavimu, įpareigoti vieną iš šalių ištaisyti ar koreguoti priimtą sprendimą. 

6). Pareigos, procedūros ir terminai: 

Etikos ir ginčų komisija, gavus skundą, privalo nedelsiant imtis veiksmų siekiant kuo skubiau 

išspręsti ginčą. 

1). Gavus skundą, Etikos ir ginčų komisijos pirmininkas, iškarto persiunčia skundą visiems 

Etikos ir ginčų komisijos nariams. 

2). Etikos ir ginčų komisijos pirmininkas užregistruoja skundą „Gautu“ dokumentų žurnale. 

3). Persiunčia skundo kopiją skundžiamai pusei ir pareikalauja pateikti atsiliepimą į skundą. 

Skundžiama pusė, per 7 dienas, pateikia Etikos ir ginčų komisijos nariams atsiliepimą į 

gautą skundą.  

4). Negavus atsiliepimo per 7 dienas, Etikos ir ginčų komisija, turi teisę išspręsti ginčą 

atsižvelgiant tik į skunde pateiktą informaciją. 

5). Etikos ir ginčų komisija privalo išnagrinėti skundą, pateikti išvadas ir komentarus, per 14  

dienų nuo skundo gavimo dienos. 

6). Jeigu skundžiami sprendimai, nutarimai, taisyklės, nuostatai ir t.t. gali materialiai, 

morališkai ar kitaip  pakenkti vienam iš Federacijos subjektų, tai Etikos ir ginčų komisija 

privalo laikinai sustabdyti skundžiamų sprendimų, nutarimų, taisyklių, nuostatų ir t.t. 

galiojimą ar priėmimą iki galutinio ginčo išnagrinėjimo. 

8). Jeigu Etikos ir ginčų komisijos narys, dėl tam tikrų priežasčių negali dalyvauti skundo 

nagrinėjime, jis privalo raštu apie tai informuoti Etikos ir ginčų komisijos narius. 

9). Jeigu, dėl tam tikrų aplinkybių, neįmanoma išnagrinėti skundo per 14 dienų, tai apie tai 

informuojamos visos, ginče dalyvaujančios pusės o skundžiamų sprendimų, nutarimų, 

taisyklių, nuostatų ir t.t. galiojimas ar priėmimas stabdomas iki galutinio ginčo 

išnagrinėjimo.   

10). Jeigu skundas susijęs su Etikos ir ginčų komisijos nariu, tai su skundu susijęs narys 

privalo informuoti apie tai Etikos ir ginčų komisijos pirmininką ir nusišalinti nuo skundo 

nagrinėjimo.  

Etikos ir ginčų komisijos  sprendimai, balsavimai gali būti priimami elektroniniu būdu. Išvados ir 

komentarai tvirtinami balsuojant.  Komisijos narių priimami sprendimai yra teisėti kai balsavimo 

procedūroje  dalyvauja daugiau kaip  2/3 komisijos narių. Sprendimams priimti reikia ne mažiau 

kaip 2/3 balsavime dalyvaujančių komisijos narių balsų. Jei komisijos narys susilaiko, skaitoma, 

kad jis nedalyvavo susirinkime. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamą reikšmę turi komisijos 

pirmininko balsas. 

     

 

7). Etikos ir ginčų komisijos taisyklės:  
Etikos ir ginčų komisijos taisykles keičia ir tvirtina Federacijos visuotinis narių susirinkimas. 

Balsavimas skaitomas įvykusių, jeigu jame dalyvavo daugiau nei puse Federacijos narių. 

Sprendimas skaitomas priimtu, jei jam pritarė 2/3 balso teisę turinčių narių. 

 

 



8). Atsakomybė: 

   Už Etikos ir ginčų komisijos veiklą atsako Etikos ir ginčų komisijos pirmininkas. Nesant 

pirmininkui jį pavaduoja Etikos ir ginčų komisijos pirmininko pavaduotojas.  

   Už priimtus Etikos ir ginčų komisijos sprendimus, išvadas ir komentarus, visi Etikos ir ginčų 

komisijos atsako kolegialiai.  

   Etikos ir ginčų komisijos sprendimai, reikalavimai vykdomi nedelsiant. Atsakomybė, už Etikos ir 

ginčų komisijos sprendimų nevykdymą ar reikalavimų ignoravimą, numatyta Federacijos įstatuose. 

   Už Etikos ir ginčų komisijos veiklą ar neveikimą atsako Etikos ir ginčų komisijos pirmininkas. Jei 

Etikos ir ginčų komisija ignoruoja skundų nagrinėjimą ir dėl to į Federacijos prezidentą raštu 

kreipėsi Federacijos subjektas, Federacijos prezidentas šaukia neeilinį visuotinį susirinkimą kuriame 

sprendžiamas klausimas dėl Etikos ir ginčų komisijos veiksmų. Reikalui esant, atšaukiami 

neveiklus komisijos nariai.  

   Jeigu Etikos ir ginčų komisijos narys daugiau nei du kartus ignoruoja skundų nagrinėjimus ir 

balsavimo procedūras, tai jo narystė Etikos ir ginčų komisijoje sustabdoma. Apie Etikos ir ginčų 

komisijos nario veiklos sustabdymą, Etikos ir ginčų komisijos pirmininkas, raštu informuoja 

Federacijos prezidentą ir Federacijos narius ir valdymo organus. Etikos ir ginčų komisijos nario, 

kuriuo veikla buvo sustabdyta, atstovas, privalo pakeisti savo klubą atstovaujanti, Etikos ir ginčų 

komisijoje, asmenį kitu nariu.  Jei Federacijos narys keičia savo atstovą Etikos ir ginčų komisijoje, 

apie tai, Etikos ir ginčų komisijos pirmininkas, raštu informuoja Federacijos ir valdymo organų 

narius.   

     

    

9). Ginčai: 

Etikos ir ginčų komisijos sprendimai, išvados ir komentarai ginčijami LR teisme. Jeigu Federacijos 

subjekto skundas, per šiuose taisyklėse numatytą laikotarpį, lieka neišnagrinėtas, skundą pateikęs 

asmuo įgyja teisę ginti savo teises teisme. 

 

 

 

Paruošė LLF Etikos ir ginčų komisijos pirmininkas Saulius Gegieckas 

 

 

 


