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Teisėjų kolegijos veiklos nuostatai 

1. Lietuvos stalo teniso asociacijos Teisėjų kolegija (toliau Teisėjų kolegija) yra vienas iš Lietuvos 
stalo teniso asociacijos (toliau LSTA) struktūrinių vienetų, kuriam vadovauja Teisėjų kolegijos 
pirmininkas, - renkamas LSTA rinkiminėje Konferencijoje ir yra LSTA Vykdomojo komiteto narys. 

 
2. Teisėjų kolegijos tikslas – vienyti visus Lietuvos stalo teniso teisėjus, suteikti asmenims galimybę 
pagal pageidavimą įgyti tinkamą teisėjo kvalifikaciją, užtikrinti kvalifikuotų teisėjų dalyvavimą 
Lietuvos ir tarptautinėse stalo teniso varžybose, populiarinti stalo teniso sporto šaką bei skatinti 
visuomenę aktyviai dalyvauti teisėjų veikloje.  

2.1. Teisėjų kolegija vadovaujasi Lietuvos stalo teniso asociacijos įstatais, Lietuvos 
stalo teniso asociacijos Etikos ir drausmės kodeksu, Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, 
kitais teisės aktais bei šiuo Reglamentu bei kitais Teisėjų kolegijos priimtai sprendimais.  

2.2. Savo veikloje Teisėjų kolegijos veikla pagrįsta viešumo, skaidrumo, objektyvumo, 
teisingumo, teisėtumo, principais. 
3. Teisėjų kolegijos organai yra: 

3.1. Visuotinis teisėjų kolegijos narių susirinkimas; 
3.2. Vienasmenis teisėjų kolegijos valdymo organas – Teisėjų kolegijos 

pirmininkas; 
3.3. Kolegialus teisėjų kolegijos valdymo organas – Teisėjų kolegijos taryba.  

4. Stalo teniso teisėjas – asmuo įgijęs stalo teniso teisėjo kvalifikaciją. Stalo teniso teisėjų sąrašas 
(kuriame nurodytos teisėjų įgytos kategorijos) skelbiamas LSTA internetinėje svetainėje. 

Teisėjų kolegijos tarybos rinkimų tvarka. 
 

5. Teisėjų kolegijos kolegialus valdymo organas yra Teisėjų kolegijos taryba, kurią sudaro 7 nariai. 
Teisėjų kolegijai vadovauja Pirmininkas, kuris yra renkamas LSTA Rinkiminėje konferencijoje. 

5.1 kiti 6 nariai yra renkami Visuotiniame teisėjų susirinkime, kuris turi įvykti ne vėliau 
kaip per 30 dienų nuo Teisėjų kolegijos Pirmininko išrinkimo dienos. 

5.2. Teisėjų kolegijos tarybos nariu gali būti fizinis, ne jaunesnis nei 18 metų turintis 
asmuo, įgijęs nacionalinę ar tarptautinę stalo teniso teisėjo kategoriją.  

5.3.Tarybos nariai renkami 4 metų kadencijai, tačiau negali eiti savo pareigų ilgiau nei 
3 kadencijas.  

5.4. Tarybos rinkimai skaitomi įvykusiais, jei juose  minimalus balsuojančiųjų skaičius 
(kvorumas) yra 18 (aštuoniolika) nacionalinės ir tarptautinės kategorijos teisėjų. Balsuojama atvirai 
arba slaptai.  Daugiausia balsų surinkę kandidatai, išrenkami į teisėjų tarybą. Jeigu į paskelbtą 
susirinkimą susirenka mažiau nei 18 (aštuoniolika ) teisėjų, organizuojamas kitas susirinkimas ( ne 



vėliau kaip per 30 dienų) ir rinkimai vykdomi nepriklausomai nuo dalyvių skaičiaus. Apie rinkimų 
rezultatus informuojama LSTA. 
6. Iš išrinktų Teisėjų tarybos narių, Pirmininkas paskiria du savo pavaduotojus. Apie tai 
informuojama LSTA. 
7. Pagal LSTA įstatų 7.11.4 punktą, per eilinę ar neeilinę konferenciją teisėjų kolegijos pirmininkas 
gali būti atšaukiamas ir nepasibaigus jo kadencijai.Visuotinio teisėjų kolegijos susirinkimas priima 
sprendimus dėl nepasitikėjimu Teisėjų kolegijos pirmininku ar kitais Teisėjų kolegijos tarybos nariais 
eilinio ar neeilinio Visuotinio teisėjų kolegijos susirinkimo metu.  
8. Neeilinį Visuotinį teisėjų kolegijos susirinkimą dėl nepasitikėjimo Teisėjos kolegijos tarybos 
nariais (pirmininku) gali inicijuoti 2/3 Teisėjų tarybos narių ar 2/3 visų teisėjų. Apie priimtą 
sprendimą inicijuoti neeilinį Visuotinį teisėjų kolegijos susirinkimą teisėjai ar Teisėjų tarybos nariai 
raštu, su visais iniciatorių parašais pateikia Pirmininkui. Nustačius, kad iniciatorių skaičius yra 
pakankamas inicijuoti neeilinį Visuotinį teisėjų kolegijos susirinkimą, Pirmininkas per 30 dienų 
privalo organizuoti jo vykdymą. 

 
Teisėjų tarybos veiklos organizavimas 
 

9. Tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per metus. Tarybos posėdžius inicijuoja Pirmininkas 
arba 2/3 visų Tarybos narių. Apie inicijuojamą posėdį pranešama Tarybos nariams ne vėliau kaip 7 
kalendorines dienas iki posėdžio pradžios. Tarybos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja 
daugiau kaip pusė visų Tarybos narių. Balsavimo metu kiekvienas Tarybos narys turi po vieną balsą. 
Jei balsavimo metu balsai pasiskirsto vienodai, lemiamą balsą turi Pirmininko balsas. Jei posėdyje 
nagrinėjamas su Tarybos nariu (nariais) asmeniškai susijęs klausimas, šis tarybos narys (nariai) 
privalo nusišalinti nuo balsavimo. Tai fiksuojama posėdžio protokole. 
10. Tarybos nariai turi galimybę balsuoti iš anksto. Tokiu būdu sprendžiamo klausimo formuluotė 
jam pateikiama susipažinti ir pateikiama jo nurodytu elektroninėmis priemonės ar telekomunikacijų 
galiniais įrenginiais. Tarybos narys, susipažinęs su klausimu, gali balsuoti, pateikdamas savo 
atsakymą saugiomis elektroninėmis priemonėmiss ar telekomunikacijų galiniais įrenginiais.  
11. Tarybos posėdžiuose pirmininkauja Pirmininkas. Posėdžio metu išrenkamas sekretorius, kuris 
protokoluoja posėdžio eigą. Posėdžio protokolas turi būti išsiųstas Lietuvos stalo teniso asociacijai 
el. paštu per 2 (dvi) dienas po posėdžio pabaigos. 
12. Tarybos posėdžiuose, patariamojo balso teise gali dalyvauti LSTA Prezidentas, Viceprezidentai, 
LSTA Garbės Prezidentas, VK nariai, kiti kviestiniai asmenys 
13. Šis Reglamentas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos. 

 
 

LSTA Teisėjų kolegijos pirmininkas                                              Gediminas Gataveckas 
 


