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Patvirtinta 2009 m.  spalio 9 d. 
LŽSS valdybos posėdyje 

                                           

 

TEISĖJO VEIKLOS SUTARTIS Nr. 

 

Vilnius                                                                                     

2010 m. .................................. d. 

 

Asociacija Lietuvos žirginio sporto sąjunga, kodas 190738598, atstovaujama direktoriaus 

..........................................., veikiančio pagal asociacijos įstatus (toliau sutartyje vadinama „LŽSS“), ir 

................................................, asmens kodas..........................................., (toliau sutartyje vadinama 

„teisėjas“), sudarė šią sutartį (toliau vadinama „Sutartis“). 

 

1. Sutarties dalykas 

1.1. Teisės teisėjauti į LŽSS kalendorių įtrauktose žirginio sporto varžybose perdavimas Teisėjui, 

turinčiam LŽSS patvirtintą II, I ar Nacionalinę kategoriją arba Tarptautinės žirginio sporto 

sąjungos (Fédération Equestre Internationale) (toliau – FEI) patvirtintą kategoriją,  šioje 

Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. 

 

2. LŽSS teisės bei įsipareigojimai 

2.1. LŽSS turi teisę: 

2.1.1. Kontroliuoti ir vertinti Teisėjo darbą ir elgesį visą varžybų laiką visoje varžybų teritorijoje. 

2.1.2. Esant grubiems šios sutarties pažeidimams, vienašališkai Sutartį nutraukti ir atimti iš Teisėjo 

licenziją. 

 

2.2. LŽSS įsipareigoja: 

2.2.1. Sudaryti sąlygas teisėjui objektyviai atlikti savo pareigas. 

 

3. Teisėjo teisės ir įsipareigojimai 

3.1 Teisėjo teisės: 

3.1.1. Įvardinti teisėjo darbo ir varžybų pravedimo sąlygų neatitinkančius trūkumus ir                

           pareikalauti, kad jie būtų pašalinti. 

3.1.2. Reikalauti atlygio už teisėjo darbą. 

 

3.2. Teisėjo įsipareigojimai: 

3.2.1. Teisėjauti tik LŽSS patvirtintose varžybose, kurios atitinka visus FEI bei LŽSS  taisyklėse                         

           keliamus reikalavimus. 

3.2.2. Teisėjauti varžybose laikantis  FEI ir LŽSS patvirtintų sporto šakos taisyklių bei  varžybų   

           nuostatų; 

3.2.3. Užtikrinti sklandų varžybų vedimą, tiek kiek tai yra teisėjo kompetencijoje; 

3.2.4. Varžybų metu žiūrovams ir dalyviams pranešti visą Organizatoriaus pateiktą informaciją, kurios  

             pobūdis reikalauja pranešimo; 
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3.2.5. Kontroliuoti sekretoriato darbą, susijusį su starto protokolų bei rezultatų pateikimu varžybų  

            dalyviams.  

3.2.6. Koreguoti varžybų pradžios laiką ir pertraukų trukmę, atsižvelgiant į Organizatoriaus     

            pageidavimus, apie tai informuojant dalyvius; 

3.2.7. Stengtis maksimaliai užtikrinti žirgų ir dalyvių gerovę varžybų metu; 

3.2.8. Užtikrinti visiems dalyviams vienodas sąlygas dalyvauti varžybose; 

3.2.9. Padėti organizuoti veterinarinių tarnybų darbą žirgų patikrinimų metu; 

3.2.10. Po varžybų pateikti rungčių darbinius protokolus LŽSS, o rezultatų suvestines LŽSS    

              bei organizatoriams; 

3.2.10. Padėti pravesti nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimus. 

 

4.Teisėjo atlygis 

4.1. Teisėjo atlygis numatomas teisėjo darbo arba civilinėje sutartyje. 

4.2. Vietinėse ir regioninėse varžybose gali teisėjauti teisėjas savanoris, kuriam už teisėjavimą nėra  

         atlyginama. 

 

5. Teisėjo sveikatos draudimo sąlygos. 

5.1. Teisėjas privalo turėti galiojantį (sveikatos draudimą) gyvybės draudimo polisą, apimantį 

sportinius  renginius. 

5.2. Teisėjas sveikatą draudžia savo lėšomis, jeigu nėra kito susitarimo.  

 

6. Sutarties galiojimas 

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja iki einamųjų metų gruodžio 31d. 

6.2. Šaliai padarius esminį Sutarties pažeidimą, kita šalis turi teisę vienašališkai nesikreipdama į  

        teismą nutraukti šią Sutartį, pranešusi raštu apie tai kitai šaliai prieš 14 (dienų) bei pareikalauti  

        atlyginti nuostolius. 

6.3.  Sutartis gali būti nutraukta bet kurios  šalies iniciatyva, įspėjus kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30  

         dienų. 

6.4. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių susitarimu. 

 

7.Kitos nuostatos: 

7.1. Visi ginčai susiję su šia Sutartimi yra sprendžiami derybų būdu, o nepavykus susitarti – Lietuvos  

        Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. 

7.2. Ši Sutartis ir jos priedai sudaryti dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai  

       Sutarties šaliai. Visi šios Sutarties ir jos priedų egzemplioriai turi vienodą juridinę galią. 

 

8. Šalių rekvizitai: 

 

 

 

 

 


