
4 priedas 

 
Krepšinio (sporto) mokyklų tarybos (toliau Tarybos) 

R E G L A M E N T A S 

 

1. Tikslai ir uždaviniai 
1.1. Vykdyti diskusijas, teikti pasiūlymus dėl Lietuvos moksleivių krepšinio lygos čempionatų organizavimo 

tobulinimo. 
1.2. Nagrinėti krepšinio (sporto) mokyklų pasiūlymus dėl Lietuvos moksleivių krepšinio lygos čempionatų 

organizavimo tobulinimo. 
1.3. Teikti pasiūlymus dėl Lietuvos moksleivių krepšinio lygos nuostatų pakeitimų ir tobulinimų. 
1.4. Deleguoti 3 narius ir 3 pakaitinius narius į Lietuvos moksleivių krepšinio lygos Drausmės komisiją. 
1.5. Įpareigoti Lietuvos krepšinio federacijos Vykdomojo komiteto (toliau LKF VK) narį, atstovaujantį Lietuvos 

moksleivių krepšinio lygą, supažindinti LKF VK narius su Tarybos pasiūlymais ir nuomone Lietuvos 
moksleivių krepšinio lygai svarbiais klausimais, nagrinėjamais LKF VK posėdžiuose. 

 
2. Tarybos sudėtis  

2.1. Tarybą sudaro Lietuvos krepšinio federacijos sudarytame reitinge esančių 20 (dvidešimties) 
pirmaujančių krepšinio (sporto) mokyklų direktoriai arba jų įgalioti atstovai ir LKF paskirtas darbuotojas, 
atsakingas už Lietuvos moksleivių krepšinio lygos čempionatų vykdymą, ir LKF meistriškumo komisijos 
narys - Viso 22 nariai. 

 

3. Tarybos susirinkimai 

3.1. Lietuvos moksleivių krepšinio lygos sezono eigoje (spalio – gegužės mėnesiais) Taryba LKF paskirto 
darbuotojo, kuris yra atsakingas už Lietuvos moksleivių krepšinio lygos čempionatų vykdymą, kvietimu 
renkasi 3 (tris) kartus. Jeigu yra poreikis Taryba gali būti kviečiama ir dažniau. Jeigu nėra poreikio 
papildomiems posėdžiams Taryba renkasi prieš einamojo sezono pradžią, sezono viduryje ir pasibaigus 
sezonui. 

3.2. Likus 14 kalendorinių dienų iki numatyto Tarybos posėdžio Tarybos nariams yra išsiunčiamas kvietimas į 
posėdį ir būsimo posėdžio darbotvarkė. Darbotvarkę Tarybos nariai gali papildyti savo pasiūlymais, dėl 
papildomų klausimų įtraukimo į darbotvarkę balsuojama posėdžio pradžioje. 

3.3. Kiekvieno posėdžio pradžioje renkamas posėdžio pirmininkas, sekretorius, tvirtinama darbotvarkė. 

3.4. Kvorumui užtikrinti reikalinga bent 12 (Dvylikos) Tarybos narių dalyvavimas posėdyje. 

3.5. Esant kvorumui Taryboje sprendimai priimami paprastąją balsų dauguma. Tarybos narių balsavimo 
metu balsams pasiskirsčius po lygiai, balsavimo rezultatai vertinami, kad sprendimas nepriimtas. 
Sprendimams, kurie bus pateikiami svarstyti LKF VK turi pritarti 2/3 visų Tarybos narių (yra 22 nariai). 

3.6. Esant poreikiui Taryba gali balsuoti ir elektroniniu būdu. Tokiu atveju, Tarybos nariams išsiuntinėjamas 
balsavimo biuletenis su klausimu dėl kurio  prašoma balsuoti. Tarybos nariai iki nurodytos datos savo 
sprendimą užpildytame balsavimo biuletenyje turi atsiųsti balsavimo biuletenyje nurodytu elektroninio 
pašto adresu. 

  


