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SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI 

 

Antidopingo taisyklių pažeidimo bylų nagrinėjimo reglamente naudojamos sąvokos ir 

apibrėžimai reiškia: 
 

1) Agentūra – viešoji įstaiga „Lietuvos antidopingo agentūra“. 

  

2) Antidopingo taisyklės – Lietuvos antidopingo agentūros direktoriaus įsakymu 
patvirtintos ir įgyvendinamos dopingo vartojimą sporte draudžiančios taisyklės, atitinkančios 

galiojantį Kodeksą ir galiojančius Tarptautinius standartus. 

 

3) Antidopingo taisyklių pažeidimas – Kodekse ir (arba) Antidopingo taisyklėse kaip 
pažeidimai apibrėžtas asmenų elgesys ir aplinkybės. 

 

4) Byla – Kodekso ir Antidopingo taisyklių pažeidimų nagrinėjimo bei sankcijų už 

pažeidimus taikymo procedūra. 

 
5) Diena – terminas, skaičiuojamas kalendorinėmis dienomis, jeigu Reglamentas ar kiti 

teisės aktai nenustato kitaip.  

 

6) Federacija – Lietuvos nacionalinė federacija, kuri yra Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto narė, bei kurią yra pripažinusi kompetentinga Lietuvos institucija pagal galiojančias 

nacionalinių sporto (šakų) federacijų pripažinimo tvarkos taisykles. 

 

7) Kodeksas – Pasaulinis antidopingo kodeksas. 
 

8) Kolegija – iš Komisijos narių Komisijos pirmininko sudaryta Komisijos narių grupė, 

nagrinėjanti konkrečią Bylą.   

 
9) Komisija – iš Agentūros paskirtų asmenų sudarytas kolegialus organas, nagrinėjantis 

antidopingo taisyklių pažeidimo bylas ir jose priimantis sprendimus dėl sankcijų pažeidėjams 

taikymo.  

 

10) Pažeidimo subjektas – sportininkas, sportininko pagalbinio personalo narys, 
asmenų grupė, komanda, sporto organizacija ar kitas asmuo, kuris yra Antidopingo taisyklių 

pažeidimo atsakomybės subjektas pagal Kodekso ir Antidopingo taisyklių normas.  

 

11) Reglamentas – šis antidopingo taisyklių pažeidimo bylų nagrinėjimo reglamentas. 
  

12) Sprendimas – Komisijos priimtas sprendimas, kuriuo galutinai išnagrinėjama byla 

pagal Komisijos kompetenciją. 

 
13) Stebėtojai – WADA ir Pažeidimo subjekto nacionalinės federacijos atstovai, 

dalyvaujantys Bylos posėdyje kaip stebėtojai. 

  

14) Šalys – Pažeidimo subjektas ir Agentūra.  

 
15) Tarptautinis standartas - tai WADA priimtas standartas, papildantis Kodeksą. 

 

16) WADA – Pasaulinė antidopingo agentūra. 

 
 

 

Sąvokos ir apibrėžimai naudojami vienaskaita yra taikomi ir daugiskaita, ir atvirkščiai. 

 
Reglamente neaptartos sąvokos ir apibrėžimai suprantami taip, kaip jie apibrėžiami ir/ar 

aiškinami Kodekse, Antidopingo taisyklėse, Tarptautiniuose standartuose bei kituose WADA ir 

Agentūros dokumentuose. 
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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1 straipsnis. Reglamento prigimtis ir taikymo sritis 
1. Šis Reglamentas parengtas ir patvirtintas Agentūros, vadovaujantis Antidopingo 

taisyklėmis, Kodeksu, Tarptautiniais standartais ir WADA rekomendacijomis.  

2. Šio Reglamento paskirtis – nustatyti Antidopingo taisyklių pažeidimo bylų nagrinėjimo 

ir sprendimų priėmimo procedūras.   
3. Šis Reglamentas taikomas Komisijai nagrinėjant Antidopingo taisyklių pažeidimus ir 

priimant dėl jų sprendimus. Reglamentas nustato Komisijos, nagrinėjančios Bylas, sudarymo 

tvarką, jos kompetenciją bei taisykles, kuriomis vadovaudamasi Komisija sprendžia jos 

kompetencijai priskirtus klausimus. 
4. Šis Reglamentas ir jo nuostatos remiasi efektyvų nuobaudų skyrimą nustatančiomis 

procedūromis, taikant tarptautinius teisingumo principus, užtikrinant pagarbą Antidopingo 

taisyklių pažeidimais įtariamų asmenų teisėms. 

5. Reglamento nuostatos negali prieštarauti Kodeksui, Antidopingo taisyklėms, 

Tarptautiniams standartams ir WADA rekomendacijoms. Nagrinėdama Bylas Komisija 
vadovaujasi šio Reglamento nuostatomis tiek, kiek Kodeksas, Antidopingo taisyklės ir WADA 

rekomendacijos nenustato kitaip. 

6. Reglamento nuostatos nėra priklausomos nuo kokių nors nacionalinių baudžiamajam 

ar civiliniam procesui taikytinų reikalavimų ar teisinių standartų bei nėra jų ribojamos. 
Vertindami konkrečios Bylos faktines aplinkybes ir teisines normas, visi suinteresuoti asmenys, 

teismai, arbitražo teismai ir kitos Bylą nagrinėjančios institucijos turi suvokti ir gerbti skirtingą 

Reglamento nuostatų prigimtį ir tai, kad Reglamento nuostatos yra pagrįstos Kodekso, 

Antidopingo taisyklių, Tarptautinių standartų ir WADA rekomendacijų normomis, kurios 
atspindi siekį apsaugoti ir užtikrinti sąžiningą sportą. 

 

2 straipsnis. Komisijos sudarymas 

1. Asmenys į Komisijos narius skiriami 4 metų kadencijai Agentūros sprendimu.  
2. Komisija sudaroma iš pirmininko ir vieno pirmininko pavaduotojo, kurių kiekvienas turi 

būti praktikuojantis teisininkas su ne mažesnė nei penkerių metų profesine patirtimi, vieno 

praktikuojančio gydytojo su ne mažesne nei penkerių metų profesine patirtimi, ir dviejų 

papildomų narių, iš kurių kiekvienas paskyrimo metu yra arba praeityje turi būti buvęs sporto 

administratoriumi ar sportininku. 
3. Komisijos nario įgaliojimai baigiasi: 

3.1. Pasibaigus Komisijos nario kadencijai, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje numatytą 

atvejį; 

3.2. Agentūrai atšaukus Komisijos narį iš pareigų; 
3.3. Komisijos nariui atsistatydinus; 

3.4. Komisijos nariui mirus. 

4. Pasibaigus Komisijos nario kadencijai, Komisijos narys savo įgaliojimus išsaugo iki 

Bylos, kurios nagrinėjimo kolegijoje jis yra kadencijos pasibaigimo metu, išnagrinėjimo 
pabaigos.  

5. Komisijos narys negali būti atšauktas iš pareigų tol, kol jis dalyvauja Bylos nagrinėjime 

kaip Kolegijos narys, išskyrus tuos atvejus, kai Agentūra atšaukia Komisijos narį dėl to, kad 

Komisijos narys dėl bet kokių priežasčių nustoja eiti ar negali eiti savo pareigų Komisijoje ilgiau 

kaip du mėnesius iš eilės arba šimtą dienų per paskutinius šešis mėnesius iki jo atšaukimo. 
Visi Komisijos nariai skiriami remiantis prielaida, kad jie galės Bylas nagrinėti sąžiningai ir 

nešališkai, bei yra pasirašę interesų konfliktų ir konfidencialumo deklaraciją.  

6. Komisijos nariams už darbą Komisijoje nagrinėjant Bylas yra atlyginama.  

 
3 straipsnis. Komisijos kompetencija 

1. Komisija nagrinėja Bylas dėl Antidopingo taisyklių pažeidimų bei priima sprendimus dėl 

sankcijų Pažeidimo subjektams taikymo.  

2. Visi sprendimai dėl Antidopingo taisyklių pažeidimo yra priimami Komisijos vardu. 
3. Komisijos darbui vadovauja ir jį organizuoja Komisijos pirmininkas.  

4. Tais atvejais, kai Komisijos pirmininkas negali eiti savo pareigų ir vykdyti funkcijų, 

kurias nustato šis Reglamentas, Komisijos pirmininko pareigas eina pirmininko pavaduotojas. 
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Jeigu Komisijos pirmininko pareigų negali eiti nei Komisijos pirmininkas, nei pirmininko 

pavaduotojas, Komisijos pirmininko pareigas eina konkrečiam atvejui Agentūros paskirtas 

teisininkas, atitinkantis Reglamento 4 straipsnio 1 dalies reikalavimus. 

5. Komisija nagrinėdama Bylas ir priimdama sprendimus vadovaujasi šiuo Reglamentu, 
Kodeksu, Tarptautiniais standartais, Antidopingo taisyklėmis, WADA rekomendacijomis ir 

visuotinai pripažįstamasis žmogaus teisių apsaugos principais bei standartais. 

6. Komisija, nagrinėdama Bylas ir priimdama sprendimus, turi teisę savo nuožiūra laisvai 

taikyti ir kitas, šiame Reglamente nenurodytas procedūras tiek, kiek jos neprieštarauja 
Reglamentui, Kodeksui, Tarptautiniams standartams, Antidopingo taisyklėms bei WADA 

rekomendacijoms.  

7. Kodekse ir Antidopingo taisyklėse apibrėžtas bylas, susijusias su Antidopingo 

taisyklėmis reglamentuojamais renginiais, Komisija savo nuožiūra gali išnagrinėti Kodekse ir 
Antidopingo taisyklėse apibrėžta pagreitinto proceso tvarka, kai sprendimas dėl Antidopingo 

taisyklių pažeidimo yra būtinas siekiant nustatyti Pažeidimo subjekto tinkamumą dalyvauti 

renginyje arba per renginį, kai Byloje priimtas sprendimas lems Pažeidimo subjekto rezultatų 

galiojimą arba tolesnį dalyvavimą renginyje. Bylas nagrinėjant pagreitinto proceso tvarka, 

šiame Reglamente nurodyti terminai gali būti netaikomi. 
 

4 straipsnis. Bylą nagrinėjanti Kolegija  

 

1. Bylas pagal šio Reglamento nuostatas nagrinėja Kolegijos, sudarytos iš ne mažiau 
kaip 3 (trijų) Komisijos narių. Kolegijos sudėtyje bent vienas narys privalo būti praktikuojantis 

teisininkas ir bent vienas narys – praktikuojantis medikas. 

2. Komisijos pirmininkas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo įtarimo apie Pažeidimo 

subjekto padarytą Antidopingo taisyklių pažeidimą ir prašymo išnagrinėti Bylą iš Agentūros 
gavimo, sudaro Kolegiją konkrečios Bylos išnagrinėjimui iš Komisijos narių į Kolegiją 

paskirdamas Kolegijos pirmininką ir kitus Kolegijos narius. Kolegijos pirmininku ar nariu gali 

būti ir Komisijos pirmininkas.  

Komisijos pirmininko interesų konflikto atveju, Kolegijos narius paskiria Komisijos 
pirmininko pavaduotojas, o tuo atveju, jei kyla interesų konfliktas ir Komisijos pirmininko 

pavaduotojui, konkrečiai Bylai nagrinėti teisininką, atitinkantį šio straipsnio 1 dalies 

reikalavimus,  kartu su likusiais Komisijos nariais paskiria Agentūra.  

3. Kolegija sprendimus Bylose priima kolegialiai Komisijos vardu. 

4. Kolegijos nariai privalo būti objektyvūs nagrinėdami Bylą. Įgalioti nariai negali būti 
kaip nors susiję su Byla. Kiekvienas Kolegijos narys Komisijos pirmininkui atskleidžia visas 

aplinkybes, galinčias turėti poveikį jo objektyvumui nagrinėjant Bylą. Pranešti raštu apie tokias 

aplinkybes Kolegijos narys privalo ir po jo paskyrimo nagrinėti Bylą arba Bylos nagrinėjimo 

metu, jeigu to nepadarė anksčiau arba jeigu aplinkybės atsirado po paskyrimo ar Bylos 
nagrinėjimo metu. Paskyrus Kolegijos narius, Šalims pranešama apie Kolegijos narių, paskirtų 

išklausyti ir išspręsti Bylą, tapatybę, o posėdžio pradžioje Šalys informuojamos apie Kolegijos 

narių pasirašytas nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas. Šalims pranešama apie jų teisę 

užginčyti bet kurio Kolegijos nario paskyrimą, jei per 7 dienas nuo to sprendimo priėmimo 
dienos yra pagrindas kilti galimiems interesų konfliktams. Sprendimą dėl kilusio ginčo priima 

nepriklausomas Komisijos asmuo, dėl kurio susitaria Agentūra ir Pažeidimo subjektas, arba 

nepriklausoma institucija. 

4. Komisijos pirmininkas gavęs informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti poveikį 

Kolegijos nario objektyvumui, turi teisę tokį narį Kolegijoje pakeisti kitu Komisijos nariu iki 
Sprendimo Byloje priėmimo.  

5. Kolegijos narys, manantis, kad egzistuoja aplinkybės, galinčios turėti poveikį jo 

objektyvumui Byloje, privalo nusišalinti nuo Bylos nagrinėjimo.  

 
5 straipsnis. Bylų nagrinėjimo principai 

1. Komisija Bylas nagrinėja bei jos kompetencijai priskirtus klausimus sprendžia 

vadovaudamasi šalių autonomijos, procesinio lygiateisiškumo, rungimosi, dispozityvumo, 

proceso konfidencialumo, ekonomiškumo, kooperacijos ir operatyvumo principais.  
2. Komisijos veikla nagrinėjant Bylas privalo užtikrinti, kad Bylos nagrinėjimas būtų 

planuojamas ir užbaigiamas per pagrįstos trukmės laikotarpį.  

3. Bylos medžiaga ir jos turinys yra konfidenciali informacija, kurią Komisijos nariai, 
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Byloje dalyvaujantys asmenys, išskyrus Pažeidimo subjektą, privalo saugoti bei kurios privalo 

neatskleisti iki galutinio sprendimo paskelbimo. Bet kokiu atveju Agentūra turi teisę teikti 

WADA ir Tarptautinėms federacijoms visą informaciją apie sprendžiamas Bylas ir jų 

nagrinėjimo rezultatus. 
4. Laikoma, kad bet kuri Šalis, teikianti informaciją, įskaitant asmens duomenis, bet 

kuriam asmeniui pagal antidopingo taisykles, pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, 

sutinka, kad tokią informaciją šis asmuo galėtų rinkti, tvarkyti, atskleisti ir naudoti, 

įgyvendindamas antidopingo taisykles, laikydamasis tarptautinio privatumo ir asmeninės 
informacijos apsaugos standarto, ir įgyvendinant šį Reglamentą. 

5. Komisija Šalių atžvilgiu visada veikia teisingai, sąžiningai, protingai ir nešališkai. 

6. Šalys privalo elgtis sąžiningai, nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis teisėmis, 

rūpintis operatyviu kilusių klausimų bei ginčų išnagrinėjimu. 
7.  Priklausomai nuo Bylos eigos ir atsižvelgiant į įrodinėjimo pareigą, nustatytą 

Antidopingo taisyklių 3 punkte, Šalys privalo rūpestingai ir laiku, atsižvelgiant į proceso eigą, 

pateikti Komisijai visus įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar 

atsikirtimai, taip pat visus kitus jų turimus dokumentus, susijusius su Komisijos nagrinėjamu 

klausimu, galinčius turėti reikšmės tinkamam atitinkamo klausimo bei Bylos išnagrinėjimui. 
8. WADA ir Federacijos atstovai gali dalyvauti Bylos nagrinėjimo posėdyje kaip 

stebėtojai.  

 

 
6 straipsnis. Atstovavimas 

1. Šalys gali vesti Bylą pačios arba per atstovus. 

2. Šalis Byloje paskyrusi savo atstovą privalo raštu pranešti Komisijai atstovo 

pavadinimą, pavardę, vardą, adresą, telefoną ir elektroninio pašto adresą.  
3. Jeigu Šalis nėra raštu pranešusi Komisijai apie savo atstovą, Atstovas privalo įrodyti 

Komisijai savo įgaliojimus. Tokiu atveju Šalies atstovas Šalies vardu gali atlikti atitinkamus 

veiksmus Byloje, vykdomus pagal šį Reglamentą, tik po to, kai yra pateikiamas Komisijai teises 

atstovauti Šalį suteikiantis ir įrodantis dokumentas.  
 

 

7 straipsnis. Bylos dokumentų įteikimas, terminų skaičiavimas ar pratęsimas 

1. Bylos dokumentai (rašytiniai pareiškimai, pranešimai, žinia, raginimas ar pasiūlymas ir 

kiti) Šalims arba jų atstovams siunčiami paskutiniu žinomu ar Šalių nurodytu elektroninio pašto 
adresu. Bylos dokumentų įteikimas Šalies atstovui laikomas tinkamu įteikimu Šaliai. 

2.  Išimtiniais atvejais Bylos dokumentai Pažeidimo subjektui gali būti įteikiami 

asmeniškai, registruotu paštu arba per kurjerį Pažeidimo subjekto gyvenamojoje vietoje, 

buveinėje ar kitais Pažeidimo subjekto, Agentūros, Federacijos nurodytais adresais arba iš kitų 
šaltinių žinomais Pažeidimo subjekto adresais. 

3. Laikoma, kad Bylos dokumentas yra gautas tą dieną, kurią jis įteiktas Bylos šaliai ar 

jos atstovui arba būtų įteiktas, jei išsiųstas pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis. 

4. Skaičiuojant terminus pagal šį Reglamentą, terminas laikomas prasidėjusiu kitą dieną, 
kai Bylos dokumentas buvo gautas pagal šio straipsnio 3 dalį. Jeigu paskutinė termino diena 

adresato vietoje yra oficiali šventės ar ne darbo diena, termino pabaigos diena laikoma 

artimiausia po jos einanti darbo diena. Oficialios švenčių ir ne darbo dienos įskaitomos į 

terminą. 

5. Reglamente nustatyti veiksmai atliekami jame nustatytais terminais. Tais atvejais, kai 
konkrečių terminų nenustato Reglamentas, juos nustato Komisija. 

6. Kiekvienu atveju, ar atitinkamas veiksmas buvo atliktas per nustatytą terminą, 

sprendžia Komisija.  

7. Atsižvelgiant į Bylos sudėtingumą, taip pat Šalies prašymu dėl svarbių priežasčių, 
Komisija gali pratęsti ar atnaujinti šiame Reglamente nustatytus terminus. 

 

8 straipsnis. Byloje dalyvaujančių asmenų teisės 

1. Šalys, nepažeisdamos šio Reglamento nuostatų bei Komisijos nustatytos tvarkos, turi 
teisę teikti paaiškinimus, parodymus, įrodymus, savo prašymus, teikti savo argumentus ir 

samprotavimus visais Byloje nagrinėjamais klausimais, susipažinti su Bylos medžiaga, rinkti 

įrodymus, dalyvauti renkant įrodymus bei įgyvendinti kitas šiame Reglamente nustatytas 
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teises. 

2. Reglamente nustatytos Šalių ar Stebėtojų teisės Komisijos nutarimais gali būti 

ribojamos, siekiant išsaugoti konfidencialios informacijos slaptumą, taip pat tais atvejais, kai 

tai būtina, siekiant užtikrinti tinkamą ar operatyvų klausimo ar Bylos išnagrinėjimą bei kitais 
šiame Reglamente nustatytais atvejais. 

 

 

 
 

 

II SKYRIUS 

BYLOS NAGRINĖJIMAS 
 

9 straipsnis. Parengiamieji Bylos nagrinėjimo veiksmai 

1. Įtarimą apie Pažeidimo subjekto padarytą Antidopingo taisyklių pažeidimą bei jį 

patvirtinančius dokumentus, taip pat prašymą išnagrinėti Bylą, Komisijai pateikia Agentūra, 

jeigu vadovaujantis Antidopingo taisyklių 7.10.1 ar 7.10.2 papunkčiais Agentūra negali priimti 
sprendimo Pažeidimo subjekto atžvilgiu be Bylos nagrinėjimo. 

2. Pažeidimo subjektas per 10 dienų nuo pranešimo apie įtarimą padarius Antidopingo 

taisyklių pažeidimą gavimo turi pateikti Agentūrai rašytinį prašymą perduoti Bylos nagrinėjimą 

Komisijai. Agentūra, gavusi Pažeidimo subjekto prašymą perduoti Bylą nagrinėti Komisijai,  per 
5 dienas išsiunčia rašytinį prašymą Komisijai nagrinėti Bylą, prašymo kopiją išsiunčia ir 

Pažeidimo subjektui. Kartu su prašymu nagrinėti Bylą Komisijai yra pateikiamas ir įtarimas dėl 

antidopingo taisyklių pažeidimo.  

3.  Komisija imasi visų būtinų veiksmų Bylos nagrinėjimui pasirengti, t. y. prašo 
Agentūros, Federacijos ar kitų asmenų pateikti visą būtiną informaciją ar paaiškinimus, būtinus 

Bylai išnagrinėti ir sprendimui priimti ir nustato ne trumpesnį kaip 10 (dešimties) ir ne ilgesnį 

kaip 20 (dvidešimties) dienų terminą raštu pateikti Komisijai motyvuotus paaiškinimus dėl 

Agentūros pareikšto įtarimo padarius Antidopingo taisyklių pažeidimą.  
4. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytų paaiškinimų nepateikimas arba paaiškinimų 

nemotyvavimas nėra kliūtis tolimesniam Bylos nagrinėjimui, tačiau Komisija turi teisę 

atsisakyti priimti įrodymus ir rašytinius paaiškinimus, kuriuos Pažeidimo subjektas galėjo 

pateikti per Komisijos nustatytą terminą. 

5. Pažeidimo subjekto rašytiniuose paaiškinimuose turi būti nurodyta:  
5.1. Pažeidimo subjekto vardas, pavardė/pavadinimas, kodas, gyvenamoji 

vieta/buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefonas; 

5.2. Pažeidimo subjekto atstovo vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, 

telefonas, dokumentas, įrodantis atstovo teises ir pareigas, nebent Pažeidimo 
subjektas atstovo neturi; 

5.3. sutinkama ar ne su pareikštu įtarimu; 

5.4. nesutikimo motyvai; 

5.5. įrodymai, kuriais grindžiami nesutikimo motyvai; 
5.6. prašymai Komisijai, jeigu reiškiami; 

5.7. jeigu Pažeidimo subjektas aplinkybes įrodinės eksperto išvadomis, tai nurodomas 

eksperto vardas, pavardė/pavadinimas, profesija, kvalifikacija, elektroninio pašto 

adresas, telefonas, aplinkybės, kurios bus įrodinėjamos eksperto paaiškinimais; 

5.8. priedai, pridedami prie paaiškinimo;    
5.9. paaiškinimo surašymo data ir Pažeidimo subjekto ir/ar jo įgalioto atstovo parašas. 

6. Tuo atveju, jeigu Pažeidimo subjekto pateiktas paaiškinimas neatitinka Reglamente 

nustatytų reikalavimų, Komisija nustato Pažeidimo subjektui 5 (penkių) dienų terminą 

trūkumams pašalinti. Pažeidimo subjektui trūkumų nepašalinus per šioje dalyje nustatytą 
terminą, pateiktą paaiškinimą Komisija turi teisę atsisakyti priimti. 

7. Komisija gavusi Pažeidimo subjekto rašytinius paaiškinimus, juos persiunčia Agentūrai, 

nustato Bylos nagrinėjimo žodiniame posėdyje datą, laiką ir vietą bei apie tai informuoja Šalis 

ir kitus Byloje dalyvaujančius asmenis.  
8. Byla žodiniame posėdyje turi būti paskirta nagrinėti ne vėliau kaip per 2 (du) 

mėnesius nuo Pažeidimo subjekto prašymo išnagrinėti Bylą gavimo iš Agentūros dienos. 

Išimtiniais atvejais šioje dalyje nurodytas terminas gali būti pratęsiamas 1 (vienam) 
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papildomam mėnesiui.  

9. Komisija turi teisę bet kuriuo metu prieš priimdama sprendimą Byloje suteikti šalims ir 

Byloje dalyvaujantiems asmenims galimybę per nustatytą terminą pateikti papildomus 

paaiškinimus Byloje, jei jos manymu tai padės  tinkamai išnagrinėti bylą. 
 

 

10 straipsnis. Bylos nagrinėjimo vieta ir laikas 

1. Bylos nagrinėjimo vietą ir laiką nustato Komisija, atsižvelgdama į Bylos aplinkybes, 
galimybes išklausyti Šalis, liudytojus, ekspertus, apžiūrėti dokumentus bei galimybes 

operatyviau ir ekonomiškiau išnagrinėti Bylą. 

2. Apie Bylos nagrinėjimo vietą ir laiką Komisija informuoja Byloje dalyvaujančius 

asmenis ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) dienų iki Bylos nagrinėjimo posėdžio. 
3. Bylą Komisija išnagrinėja per 1 (vieną) posėdį. Esant poreikiui gali būti rengiami 

papildomi posėdžiai. 

 

11 straipsnis. Bylos nagrinėjimo kalba 

1. Bylos procesas vyksta lietuvių kalba. Visi Bylos dokumentai, įskaitant Sprendimą 
surašomi lietuvių kalba. 

2. Komisija gali pareikalauti, kad Šalių ir kitų asmenų teikiami prašymai, pareiškimai, 

rašytiniai dokumentai ir kita Bylos medžiaga būtų išversta į lietuvių kalbą. 

3. Prireikus, Byla gali būti nagrinėjama dalyvaujant vertėjui. 
 

12 straipsnis. Bylos nagrinėjimo tvarka 

1. Byla nagrinėjama vadovaujantis šiuo Reglamentu. 

2. Kai šis Reglamentas nereguliuoja tam tikrų procesinių klausimų sprendimo tvarkos, 
Byla nagrinėjama Komisijos nustatyta tvarka vadovaujantis protingumo ir teisingumo 

principais. 

3. Komisija turi spręsti Bylą nešališkai ir greitai. Kiekvienai Šaliai privalo būti užtikrinta 

galimybė dalyvauti Byloje. 
4. Byla nagrinėjama uždarame posėdyje, kuriame be Šalių turi teisę dalyvauti Stebėtojai. 

Komisijos nutarimu posėdyje gali dalyvauti vertėjai, taip pat gali būti išklausyti liudytojų ir 

ekspertų parodymai. Kiti asmenys Bylos svarstymo posėdyje gali dalyvauti tik su Pažeidimo 

subjekto sutikimu. 

 
13 straipsnis. Bylos posėdis 

1. Šalys pačios užtikrina liudytojų ir ekspertų, kurių paaiškinimais Byloje įrodinės 

aplinkybes, atvykimą į posėdį. 

2. Šalių ar vienos jų, taip pat bet kurio kito asmens, liudytojo ar eksperto neatvykimas į 
posėdį nėra kliūtis vykti posėdžiui. Jeigu bet kuris iš šioje straipsnio dalyje nurodytų asmenų 

be pateisinamos priežasties nedalyvavo Bylos posėdyje, Komisija turi teisę priimti galutinį 

Sprendimą pagal Byloje esančius įrodymus.  

3. Komisijai nutarus ir Šalims pritarus, Bylos posėdis gali vykti naudojant momentinio 
ryšio priemones (telekonferenciją). 

 

14 straipsnis. Posėdžio tvarka 

1. Posėdžio tvarką ir trukmę nustato Komisija, atsižvelgdama į Šalių pasiūlymus. 

2. Komisija, manydama tai esant būtina dėl ypatingų aplinkybių, gali savo iniciatyva ar 
Šalies prašymu nuspręsti atidėti posėdį. Tokiu atveju Komisija iš karto nustato kito posėdžio, 

kuris privalo įvykti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, vietą, datą ir laiką. 

3. Posėdžiui vadovauja Kolegijos pirmininkas ar kitas Komisijos narys.  

4. Privalomos posėdžio procedūros: 
4.1. Pranešimas apie posėdyje nagrinėjamą Bylą; 

4.2. Šalių prašymų išsprendimas; 

4.3. Šalių paaiškinimų išklausymas; 

4.4. Klausimų Šalims uždavimas bei atsakymų į klausimus išklausymas; 
4.5. Liudytojų ir ekspertų paaiškinimų išklausymas; 

4.6. Klausimų liudytojams ir ekspertams uždavimas bei atsakymų į klausimus 

išklausymas; 
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4.7. Šalių baigiamųjų pasisakymų išklausymas. 

5. Komisija turi teisę nuspręsti išklausyti ir Stebėtojus teisėmis, tai pat užduoti jiems 

klausimus.  

6. Pasibaigus posėdžiui, kuriame baigiamas Bylos nagrinėjimas, Komisija nustato 
Sprendimo priėmimo datą.  

7. Posėdžio eiga stenografuojama ir/arba daromas garso įrašas, kurie vėliau saugomi 

Byloje. 

 
 

 

 

 
III SKYRIUS 

ĮRODYMAI IR ĮRODINĖJIMAS 

 

15 straipsnis. Įrodymai ir įrodinėjimas 

1. Įrodymai Byloje yra rašytiniai dokumentai ir kiti rašytiniai įrodymai, daiktiniai 
įrodymai, eksperto išvada, liudytojų parodymai bei kiti faktiniai duomenys, kuriuos Komisija 

pripažįsta esant įrodymais. 

2. Kiekviena Šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis ji remiasi kaip savo reikalavimų ar 

atsikirtimų pagrindu kaip nustatyta Antidopingo taisyklių 3 straipsnyje 
3. Visus klausimus, susijusius su įrodymų ryšiu su Byla, leistinumu ir įrodinėjimu, 

sprendžia Komisija.  

4. Jokie įrodymai Komisijai nėra privalomi. 

5. Komisija gali iš bet kurios Šalies pareikalauti per nustatytą terminą pateikti įrodymus 
tam tikroms aplinkybėms patvirtinti. 

6. Komisija turi teisę atsisakyti priimti įrodymus, kurie nėra susiję su Byla arba jie 

pateikti pavėluotai, jei konstatuoja, kad anksčiau Šalis jų nepateikė be svarbių priežasčių ir jų 

priėmimas iš esmės užvilkins Bylos nagrinėjimą. 
7. Jeigu Šalis nepateikia Komisijai prašomų įrodymų, Komisija gali priimti sprendimą 

remdamasi turimais įrodymais. 

8. Galutinį ir privalomą įrodymų įvertinimą Komisija pateikia Sprendime. 

 

16 straipsnis. Ekspertai 
1. Šalys Byloje įrodinėdamos aplinkybes yra laisvos remtis jų pasirinktų ekspertų 

paaiškinimais, nuomonėmis ar išvadomis, išdėstytomis tiek raštu, tiek žodžiu Bylos posėdyje. 

2. Šalis, prašanti Bylos posėdyje apklausti ekspertus, privalo apie tai pranešti Komisijai 

ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki posėdžio ir nurodyti eksperto vardą, pavardę, bylos 
aplinkybes, kurias ekspertas gali patvirtinti ar paneigti, bei kalbą, kuria ekspertas duos 

parodymus. Šių reikalavimų neįvykdžius, Komisija turi teisę atsisakyti apklausti asmenį 

ekspertu 

3. Eksperto paaiškinimai, nuomonės ar išvados Komisijai nėra privalomos. 
4. Eksperto patirtas išlaidas kompensuoja ir atlyginimą jam sumoka jį kvietusi Šalis. 

 

17 straipsnis. Liudytojai 

1. Šalis, prašanti Bylos posėdyje apklausti liudytoją, privalo apie tai pranešti Komisijai ne 

vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki posėdžio ir nurodyti liudytojo vardą, pavardę, Bylos 
aplinkybes, kurias liudytojas gali patvirtinti ar paneigti, bei kalbą, kuria liudytojas duos 

parodymus. Šių reikalavimų neįvykdžius, Komisija turi teisę atsisakyti apklausti asmenį 

liudytoju. 

2. Liudytojo dalyvavimą posėdyje užtikrina jį kvietusi Šalis. Šalis taip pat privalo 
užtikrinti vertėjo dalyvavimą posėdyje, jeigu liudytojo apklausai yra būtinas vertėjas. 

3. Liudytojo atvykimo į posėdį išlaidas, taip pat vertėjo liudytojo apklausai išlaidas, 

kompensuoja jį kvietusi Šalis. 

 
18 straipsnis. Daiktinių įrodymų ir vietos apžiūra 
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 Prireikus, Komisija savo iniciatyva ar Šalies prašymu gali apžiūrėti daiktinius įrodymus 

jų buvimo vietoje arba atlikti vietos apžiūrą. Šalims turi būti iš anksto pranešta apie apžiūros 

vietą ir laiką. 

 
IV SKYRIUS 

KOMISIJOS SPRENDIMAI 

 

19 straipsnis. Procesiniai nutarimai 
 Procesinius nutarimus, kuriais nėra galutinai išnagrinėjama Byla, gali savo nuožiūra 

priimti ir bet kokia forma (elektroninio laiško žinute, pranešimu, prašymu, paaiškinimu, žodžiu, 

protokoliniu įrašu ir pan.) Šalims paskelbti Komisija. 

 
20 straipsnis. Sprendimas 

1. Byla išnagrinėjama Komisijos vardu priimant galutinį Sprendimą ne vėliau kaip per 3 

(tris) mėnesius nuo Agentūros Komisijai pateikto įtarimo ir prašymo išnagrinėti Bylą. 

Sprendimas turi būti priimtas ir surašytas ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų nuo 

paskutinio posėdžio, ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jo priėmimo 
ir surašymo, išsiųstas ir/ar pateiktas Pažeidimo subjektui ir Agentūrai.  

2. Sprendime turi būti nurodyta:  

2.1. Sprendimo priėmimo data ir vieta;  

2.2. Komisijos narių, nagrinėjusių bylą, vardai ir pavardės, Bylos šalys, jų atstovai;  
2.3. Šalių reikalavimų ir prieštaravimų esmė; 

2.4. trumpas Bylos aprašymas;  

2.5. motyvai, kuriais remiantis sprendimas priimtas;  

2.6. Pažeidimo subjektui taikomos sankcijos, nuobaudos, kitos pasekmės, kurios gali 
būti taikomos pagal Kodeksą ir Antidopingo taisykles išnagrinėjus Bylą. 

3. Sprendimas įsigalioja nuo jo priėmimo momento yra privalomas Šalims ir 

Federacijoms bei turi būti vykdomas. 

 
21 straipsnis. Sprendimo priėmimo tvarka  

1. Sprendimas priimamas Kolegijos narių, nagrinėjusios Bylą, balsų dauguma. Kiekvienas 

Kolegijos narys Sprendimo priėmimo svarstyme privalo pareikšti savo nuomonę dėl 

Sprendimo. Kai Sprendimui priimti nėra balsų daugumos arba Kolegijos narių balsai pasiskirsto 

po lygiai, lemia pirmininkaujančio Kolegijos nario balsas. 
2. Sprendimas privalo būti įformintas raštu, jį pasirašo Kolegijos nariai, nagrinėję Bylą. 

Kolegijos nariai turi teisę raštu išdėstyti savo atskirąją nuomonę, kuri pridedama prie 

Sprendimo. 

 
22 straipsnis. Sprendimo apskundimas 

1. Sprendimas gali būtį skundžiamas vadovaujantis Antidopingo taisyklių 13 punktu, ir 

ginčas dėl priimto Sprendimo gali būti nagrinėjamas laikantis Kodekse, Tarptautiniuose 

standartuose ir Antidopingo taisyklėse įtvirtintų reikalavimų. Skundą dėl Sprendimo turi teisę 
paduoti Kodekso ir Antidopingo taisyklių 13.2.3 papunktyje  nurodyti asmenys. 

2. Skundas dėl Sprendimo privalo būti pateikiamas per Kodekso  ir Antidopingo taisyklių 

13 punkte ir Tarptautiniuose standartuose  įtvirtintus terminus.  

 

23 straipsnis. Sprendimo paskelbimas ir taikymas 
1. Jeigu Sprendimas nėra apskųstas, tada: a) jei nusprendžiama, kad buvo padarytas 

antidopingo taisyklių pažeidimas, sprendimas skelbiamas viešai, kaip numatyta Antidopingo 

taisyklių 14.3.2 papunktyje; b) jeigu Sprendimas yra toks, kad nebuvo padarytas antidopingo 

taisyklių pažeidimas, Sprendimas viešai skelbiamas tik gavus Pažeidimo subjekto sutikimą. 
Agentūra deda visas pastangas, kad gautų tokį sutikimą, ir, jei sutikimas yra gautas, viešai 

paskelbia visą Sprendimą arba Sprendimo dalį, dėl kurios sutinka Pažeidimo subjektas. 

Nepilnamečio asmens atveju taikomi antidopingo taisyklių 14.3.6 papunkčio principai.  

2. Pagal Antidopingo taisyklių 15.3  papunktį, atsižvelgiant į Antidopingo taisyklių 13 
straipsnyje numatytą apeliacijos teisę, bet kokį sprendimą dėl antidopingo taisyklių pažeidimo 

turi pripažinti visos nacionalinės federacijos, kurios imasi visų būtinų veiksmų, kad toks 

sprendimas būtų įgyvendintas. 
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V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
24 straipsnis. Reglamento įsigaliojimas. 

1. Šis Reglamentas įsigalioja nuo 2019 metų gruodžio mėnesio 1 dienos.  

2. Šį Reglamentą Agentūra gali bet kada pakeisti ar papildyti. Reglamento pakeitimai ir 

papildymai atgal negalioja. Jeigu Agentūra jau išsiuntė įtarimą  apie Pažeidimo subjekto 
padarytą Antidopingo taisyklių pažeidimą iki Reglamento įsigaliojimo, tai Bylos nagrinėjimas 

tęsiamas ir baigiamas vadovaujantis iki Reglamento įsigaliojimo galiojusia tvarka. 

3. Jeigu Bylos nagrinėjimo metu pasikeičia Reglamento nuostatos, tai taikomos tos 

Reglamento nuostatos, kurios galiojo tuo metu, kai Komisijai gavo iš Agentūros įtarimą apie 
Pažeidimo subjekto padarytą Antidopingo taisyklių pažeidimą bei prašymą išnagrinėti Bylą. 

 

25  straipsnis. Reglamento privalomumas 

 Vadovaudamasi Antidopingo taisyklėmis, šį Reglamentą priėmė ir patvirtino Agentūra, 

todėl šis Reglamentas privalomas visiems asmenims, kurių atžvilgiu yra taikomos Antidopingo 
taisyklės.  

 

 


