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                                                              LRTA prezidiumo posėdyje, protokolas Nr.2 

LRTA nario pašalinimo, narystės sustabdymo bei sugrįžimo į asociaciją 

R E G L A M E N T A S 
Šis reglamentas nustato LRTA nario įgaliojimų (narystės) sustabdymo, pašalinimo iš asociacijos 

bei grįžinimo į ją tvarką, vadovaujantis LRTA įstatais bei LRF, EHF, IHF nuostatomis bei LR 

įstatymais. 
 

1. Asmenys nelaikomi asociacijos nariais(LRTA įstatai p.3.5): 

1.1. Raštu pareiškę norą išstoti iš LRTA. 

1.2. Daugiau kaip metus, be pateisinamos priežasties, nemokėję mokesčių. 

1.3. Už įstatų pažeidimus prezidiumo nutarimu pašalinti iš LRTA, prieš tai juos apsvarsčius 

prezidiumo posėdyje, o ginčytinais atvejais prezidiumo sprendimas patvirtinamas visuotiniame 

susirinkime. 

P.S. Visais atvejais kasmetiniai nario mokesčiai negrąžinami. 

2. Asociacijos narių veikla gali būti sustabdyta prezidiumo nutarimu atitinkamam 

laikotarpiui: 

2.1. Dėl disciplinos ir etikos taisyklių pažeidimų pagl LIETUVOS  RANKINIO  TEISĖJŲ 

ASOCIACIJOS ELGESIO KADĄ. 

2.2. Neįvykdžius atitinkamų reikalavimų seminarų metu – nelaikius fizinio paruošimo, teorijos 

testų - sustabdomas praktinis teisėjavimas. 

2.3. Suėjus amžiaus cenzui – aikštės teisėjui 50 metų, o inspektoriui 68 metai iki atitinkamų 

metų rugpjūčio 31 d, sustabdomas praktinis teisėjavimas auktesnio lygio varžybose. 

2.4. Gavus iš atitinkamo teisėjo, inspektoriaus prašymą LRTA prezidiumas nagrinėja kiekvieną 

konkretų atvejį ir priima sprendimą dėl aikštės teisėjo ar inspektoriaus veiklos (teisėjavimo) 

pratęsimo (arba nepratesimo) atitinkamam laikotarpiui.  

3. Asociacijos narys gali sustabdyti savo veiklą asociacijoje šiais atvejais: 

3.1. Išvykus dirbti ar mokytis į užsienį, apie tai raštiškai informuodamas LRTA sekretorių. 

3.2. Laikinai sutrikus sveikatai, apie tai raštiškai informuodamas LRTA sekretorių. 

3.3. Dėl nesutikimo su LRTA prezidiumo arba visuotino susirinkimo nutarimais, apie tai 

motyvuotu raštu informuojant LRTA prezidiumą. 

3.4. Nepateikus raštiškos informacijos pagal  3.1 ir 3.2 punktus nario veikla automatiškai 

sustabdoma ir grįžimo į asociacija procedūra tampa įprastinė – rašomas prašymas, sumokamas 

stojamasis mokestis ir tuomet LRTA prezidiumas priima sprendimą grąžinti į asociacijos gretas. 

3.5. Visus narystės sustabdymo motyvus svarsto ir priima sprendimus LRTA prezidiumas. 

4. Sprendimų apskundimo tvarka. 

4. 1. LRTA narys turi teisę skųsti Lietuvos rankinio lygos, Asociacija Lietuvos moterų rankinio 

lyga, Lietuvos rankinio federacijos čempionatų ir kitų varžybų vykdymo komisijų sprendimus 

priimtus jo atžvilgiu organizacijai vykdančiai varžybas, veliau aukštesnei organizacijai, šiuo 

atveju Lietuvos rankinio federacijos Vykdomajam komitetui, prieš tai informuodamas LRTA 

prezidiumą. Tolimesnis sprendimų apskundimas vykdomas, vadovaujantis LR įstatymais 

nustatyta tvarka. 
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