
 
 

LIETUVOS TEISĖJŲ ASOCIACIJOS ELGESIO KODAS 
 

 

Dabartinis elgesio kodas yra priemonė suteikti rekomendacijas dėl visų atliekamų 

veiksmų pagal atitinkančius Lietuvos rankinio teisėjų asociacijos (LRTA) įstatus ir reglamentus. Vis 

dėl to turėtų būti nepamirštama, kad nurodymai ar patarimai neturėtų pakeisti bendrų sveiko proto ir 

etiško elgesio principų. 

Tai yra prievolė visiems LRTA oficialiems asmenims jų pareigų atlikimo metu elgtis 

nešališkai. Tai apima įsipareigojimus rodant sąţiningumą, teisingumą, objektyvumą ir tikslumą 

kiekvienuose veiksmuose ar situacijose susijusiuose su rankiniu. 

Kiekviena oficiali uţduotis įpareigoja elgtis profesionaliai. Atsiţvelgiant į oficialių 

asmenų savarankiškumą ir aukštus įgaliojimus jų pareigų atlikimo metu iš jų yra lygiai reikalaujamas 

didelis pasišventimas ir erudicija. Didelė atsakomybė apibūdinanti oficialių asmenų pareigas jiems taip 

pat lygiai skiria aukštus moralinius standartus. Pagarba šiems dideliems standartams turi atsispindėti 

LRTA nuomonėje ir įvertinimuose bei oficialių asmenų vienas kitam atţvilgiu. LRTA vardu šie aukšti 

profesionalūs standartai visiems turi būti savanoriškų stebėjimų objektu. 

LRTA priima šį elgesio kodą ir iš visų oficialių asmenų tikisi pagarbos jo principams. 

Tai darydama LRTA patvirtina savo oficialių asmenų profesionalizmą bei reikšmę ir pareiškia norą 

išsaugoti bei paskatinti tą pasitikėjimą kuris dabar egzistuoja. Šis pasitikėjimas privalo būti skatinamas 

kartu su visa teisėjų bendruomene lygiagrečiai kaip ir visas pasaulinis rankinis. 

LRTA tiki, kad bet kokių oficialių uţduočių kokybė ir vientisumas, priklausys nuo 

oficialių asmenų principingumo ir asmeninių moralinių savybių lygmens. Šis vientisumas ir etiškas 

elgesys sudarys pagrindą tolimesniam rankinio vystimuisi Lietuvoje. Per mokymo programas ir kitas 

atitinkamas priemones LRTA skatins supratimą, pritarimą ir įgyvendinimą visų šių straipsnių. 

 

1 STRAIPSNIS 

 

LRTA oficialūs asmenys privalo būti laisvi nuo visų įsipareigojimų kitiems, kad galėtų nešališkai ir 

teisingai priimti sprendimus sporto varţybų metu. Sprendimai, pagrįsti asmeniniu šališkumu ar 

įvykdymas bet kokių įsipareigojimų pašaliniams susijusiems su rankinio ţaidimu ir ištikimybe, LRTA 

yra nepriimtina. 

 

Oficialūs asmenys privalo: 

 Laikytis lojalumo principo rankinio ţaidimui ir LRTA aukščiau nei asmenims ar asmeniniams 

interesams. 

 Remti LRTA įstatus, reglamentus ir niekada nebūti išsisukinėjimo nuo jų dalimi. 

 Palaikyti savo kolegas ir LRTA prezidiumą. 

 Neduoti jokių individualių paţadų, kurie trukdytų normaliam ir oficialiam LRTA darbui. 

 Neuţsiimti jokia tiesiogine ar netiesiogine komercine veikla su trečiomis pusėmis, kurios 

neatitinka LRTA pareigomis ir principais. 

 Pranešti bet kokius atskleistus korupcijos atvejus. 

 

2 STRAIPSNIS 

 

LRTA oficialūs asmenys neturi būti statomi į geresnę padėtį dėl suteikiamų specialių paslaugų ar 

privilegijų bet kieno ir bet kur dėl atsilyginimo, dovanų, paslaugų, specialaus elgesio ar kitų motyvų. 
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LRTA oficialūs asmenys neturi priimti jokių paslaugų, gauti naudos patys ar jų šeimos nariai pagal 

aplinkybes, kurios galėtų būti vertinamos kaip darančios įtaką atliekant savo pareigas. 

 

LRTA oficialūs asmenys turi vengti asmeninių santykių su asmenimis ar organizacijomis, kurie 

susilpnintų ar atrodytų kad gali susilpninti teisingą savo pareigų atlikimą. 

 

LRTA oficialūs asmenys turi atmesti tiesiogiai ar netiesiogiai siūlomus kyšius, dėkingumo mokesčius 

ar kitokius pinigine išraiška gautus pasiūlymus ar kokią kitą naudą, atitinkamai išlaikant tokią 

informaciją dėl tikslo suteikti neteisingo pranašumo susijusiu su rungtynėmis ar rungtynių rezultatu. 

 

LRTA oficialūs asmenys yra įpareigojami nedelsiant informuoti LRTA apie pastebėtus bet kokius 

susijusius su sportinio elgesio principais, kilnaus ţaidimo ar Elgesio kodekso paţeidimus. 

 

3 STRAIPSNIS 

 

LRTA oficialūs asmenys privalo laikytis slaptumo išlaikymo liečiančio LRTA vidaus reikalus. 

LRTA oficialūs asmenys turi elgtis taip, kad būtų ginama LRTA garbė ir kurios atspindys yra jų 

atliekamų funkcijų svarba. 

 

Dėl šio tikslo LRTA oficialūs asmenys turėtų susilaikyti nuo: 

 Pareiškimų darymo kurie galėtų sugriauti rankinio ir/ar LRTA įvaizdį. 

 Veiksmų atlikimo kurie galėtų sugriauti rankinio ir/ar LRTA įvaizdį. 

Bet kokiuose asmeniniuose bendravimuose su LRTA oficialiais asmenis, LRTA veiksmuose ar 

nesusijusiuose su veiksmais LRTA, oficialūs LRTA asmenys privalo laikytis mandagumo taisyklių. 

Asmeniniuose bendravimuose jokiu būdu neturėtų būti vykdoma: 

 Paskalų skleidimas apie subjektus ar asmenis. 

 Įtraukimas kitų į veiksmus aiškiai nukreiptus prieš akivaizdţius LRTA interesus. 

 Informacijos, bendravimui su ţiniasklaida rinkimas ir jos panaudojimas tokiu būdu, kuris būtų 

aiškiai ţalingas LRTA ir jos partneriams. 

 

4 STRAIPSNIS 

 

LRTA oficialūs asmenys neturi vartoti alkoholio, tabako ar kitų panašių medţiagų netinkamu būdu. 

Tai reiškia: 

 Vartoti alkoholį, tabako ar kitas panašias medţiagas saikingai. 

 Nevartoti alkoholio, tabako ar kitų panašių medţiagų viešose vietose prie sporto arenų. 

 Nevartoti alkoholio, tabako ar kitų panašių medţiagų tiesiogiai prieš ir per oficialius veiksmus 

ir uţduotis. 

 

5 STRAIPSNIS 

 

Ţodinis koneveikimas, fizinis smurtas, rasinis, seksualinis priekabiavimas, t.y. toks elgesys, kuris 

niekur yra netoleruojamas ir susiję su LRTA. 

 

6 STRAIPSNIS 

 

LRTA oficialių asmenų pareiga yra apsaugoti ţaidėjus, komandų oficialius asmenis kitus LRTA 

oficialius asmenis, administratorius, TV ir ţiniasklaidos atstovus, partnerių atstovus ir partnerių 

kompanijas, fanus ir t.t. nuo netinkamo elgesio. Jie privalo prisidėti prie tinkamo elgesio ir 

nusistatymo tarp visų pusių, kurios yra įtrauktos į sportinius renginius. 

 

 



7 STRAIPSNIS 

 

LRTA oficialūs asmenys turi nuolatos ieškoti savęs tobulinimo per ţaidimo, taisyklių studijas ir taktinį 

techninį rankinio vystimąsi. Tai liečia ir Europos rankinio federacijos nustatytų uţsienių kalbų gerą 

ţinojimą, ypatingai anglų kalbos. 

 

8 STRAIPSNIS 

 

LRTA oficialūs asmenys su profesiniu orumu ir mandagumu įsipareigoja elgtis kitiems nešališkai ir 

susilaikyti nuo viešo kitų oficialių asmenų kritikavimo. 

LRTA oficialūs asmenys neturi dalyvauti jokiose laţybose, susijusiose su jų veiksmais/uţduotimis ar 

prašyti kitų dalyvauti jų vardu. 

 

9 STRAIPSNIS 

 

LRTA oficialūs asmenys neturi būti veiksmų dalimi, kurie planuoti neteisėtai ribai ar bloko galimybei 

sudaryti bei vadovauti pareiškimų pateikimams, uţduotims ar būti tokių organizacijų ir asociacijų 

nariais. Tai apima išrinkimą į pozicijas paremtas pagal turtinį faktorių, rasę, tikėjimą, spalvą, amţių, 

lytį, seksualinis orientaciją, fizinio ir protinio trūkumo netoleravimą, pilietybę ar tautybę. 

 

10 STRAIPSNIS 

 

Šio elgesio kodo paţeidimai, įskaitant įsipareigojimų paţeidimus dėl teisingo pranešimo ar bet kokių 

atsitikimų ir stebėjimų susijusių su korupcija nepateikimas ar perdėta įtaka kaip ir kiti panašūs 

veiksmai atlikti prieš pagrindinius teisingumo principus ir sportą, remiantis galiojančiu LRTA statusu 

ir reglamentu (Įstatais), LRTA oficialiems asmenims, gali iššaukti jų suspendavimą ar taikymą jiems 

kitų nuobaudų ir jų veiklos sustabdymas ar kitų funkcijų bei uţduočių vykdymas LRTA ir tolimesnėse 

varţybose. 

 

LRTA ELGESIO TAISYKLĖS 
 

1. Kiekvienas LRTA oficialus asmuo privalo vykdyti sekančias elgesio taisykles: 

 LRTA oficialus asmuo turi dėvėti jo statusą atitinkančius drabuţius ir aprangą. 

 LRTA oficialus asmuo privalo susilaikyti nuo bet kokių medţiagų vartojimo, galinčių 

susilpninti jo/jos protinę ar fizinę būseną, pareigų atlikimo metu. 

 LRTA oficialių asmenų elgesys, kalba ir veiksmai iki varţybų, varţybų metu ir po jų visada 

turi būti nepriekaištingi ir pasiţymėti sportiškumu, mandagumu ir savikontrole. 

 LRTA oficialus asmuo privalo atvykti į varţybų vietą iki tada, kad turėtų pakankamai laiko 

patikrinti infrastruktūrą ir įrangą, aptarti vietinio personalo pasiruošimą, instruktuoti vietos 

oficialius asmenis ir pasikeisti bet kokia naudinga informacija su visomis šalimis 

dalyvausiančiomis varţybose. 

 Joks LRTA oficialus asmuo negali viešai kritikuoti LRTA ar jos oficialių asmenų. 

 LRTA oficialus asmuo neturi atsisakyti uţduoties su tikslu buti palankiam vienai ar kitai 

rankinio pusei. 

 Kiekvienas LRTA oficialus asmuo privalo demonstruoti visapusišką ţinių turėjimą ir 

supratimą ţaidimo taisyklių dokumentuose ir juos valdyti jo/jos misijos įvykdymui. 

 LRTA oficialūs asmenys turi būti įsitikinę, kad įrašai ir protokolai yra teisingi ir turi rodyti 

didţiausią budrumą dėl galimybės juos falsifikuoti. 

 Joks LRTA oficialus asmuo neturi skleisti informacijos apie savo specifinį vadovavimą 

uţduočiai. 

 



2. Kiekvienas LRTA oficialus asmuo visada privalo vengti bet kokių veiksmų, kurie nespecialiai 

sulauţytų šias taisykles ir rezultate iššauktų jų ar jų dalies paţeidimą. Konkrečiai jis/ji turėtų 

susilaikyti nuo: 

 Naudoti LRTA asmeniniam pasipelnymui. 

 Rodyti bet kam išskirtinį dėmesį. 

 Dalinai prarasti nepriklausomybę ar objektyvumą. 

 Skleisti konfidencialią vidaus informaciją. 

 Uţbėgti uţ akių LRTA sprendimams. 

 Daryti sprendimus LRTA vardu. 

 Neigiamai paveikti visuomenės pasitikėjimą LRTA sąţiningumu. 

 Priimti nederamas ar per dideles dovanas, ar paslaugas nuo kitų asmenų, siekiančių komercinės 

veiklos su LRTA. 

 Netinkamai elgtis netgi jam/jai nevykdant LRTA uţduočių. 

 

3. Visi asmenys uţimantys LRTA oficialią poziciją visą laiką turi būti tikri, kad nesupainios viešų ir 

privačių interesų. Konkrečiai yra labai patartina LRTA oficialiems asmenims susilaikyti nuo 

dalyvavimo oficialiuose renginiuose būnant dvejose pozicijose (išskyrus kai tai yra suderinta su 

LRTA). Apie asmeninius gautus pakvietimus dalyvauti įvairiuose renginiuose reikėtų informuoti 

LRTA (išskyrus, jeigu kviečiamas asmuo dalyvauja renginyje ne kaip LRTA oficialus asmuo). 

 

Deklaracija 

 

Ţemiau pasirašantis LRTA oficialus asmuo patvirtina, kad jis/ji dalyvaus visose Lietuvoje vykdomose 

rankinio varţybose korektiškai, nešališkai ir dorai, ir jis/ji garantuoja nedaryti jokios įtakos 

varţybų/rungtynių eigai ar manipuliuoti jų rezultatais. Tai apima netinkamą įtaką, dovanų ir suvenyrų 

priėmimą, bandymus priimti sukčiavimo pasiūlymus ir/ar atitinkamus bandymus surištus su 

įvyksiančiomis tikromis laţybomis ar loterijų laimėjimais. 

 

Savo parašu ţemiau pasirašantis LRTA oficialus asmuo patvirtina, kad LRTA Elgesio kodas ir 

susijusios nuobaudos uţ įvykdomus paţeidimus yra suprastos ir pripaţintos. 

 

Aš ţemiau pasirašantis patvirtinu, kad perskaičiau ir sutinku tvirtai laikytis Elgesio kodo. Tuo pačiu 

gerbiu šio dokumento susitarimo esmę. 

 

 

__________________________ ________________ _____________________ 
               (Vardas, Pavardė)                 (data)                  (Prašas) 


