
 

 

LDF VK  SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

 2018 m. rugsėjo 18 d.  Nr. 6 

Kaunas 

 

Posėdis įvyko: 2018-09-18, 13.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Vigmantas Sinkevičius, Lietuvos dziudo federacijos prezidentas; 

Posėdžio sekretorė – Justina Stalionė,  Lietuvos dziudo federacijos generalinė sekretorė. 

 DALYVAVO:  

 Vigmantas Sinkevičius -  LDF prezidentas;  
            Justina Stalionė,  LDF generalinė sekretorė; 
 Igoris Olchovič - LDF sporto direktorius; 
 Valerijus Novikovas  - LDF sporto direktorius; 
 Danguolė Novikovienė - LDF sporto direktorė; 
 Rasa Steponaitytė - LDF sporto direktorė. 
 
 DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl sportininkės Miglės Julijos Dudėnaitės kojos operacijos kofinansavimo. 

2. Dėl VšĮ "Judo team" priėmimo į LDF narius; 

3. Dėl Vasilijaus Rybino skyrimo LDF misijų vadovu; 

4. Dėl Jaunimo rinktinių vyr. trenerio skyrimo; 

5.  Dėl VŠĮ „Jurijaus sporto klubas“ teisių bei pareigų perleidimo. 

 

1. SVARSTYTA: Dėl sportininkės Miglės Julijos Dudėnaitės kojos operacijos 
kofinansavimo. Posėdžio dalyviai apsvarstė Lolitos Dudėnienės prašymą pilnai ar dalinai 
finansuoti sportininkės M. J. Dudėnaitės kojos operaciją, kuri buvo atlikta Japonijoje. V. 
Sinkevičius paaiškino, kadangi operacija daryta ne Lietuvos Respublikoje, kur galioja mūsų 
šalies piliečių socialinis sveikatos draudimas, Federacija neturi jokių galimybių prisidėti 
finansiškai prie minėtos operacijos. Tačiau pasiūlė skirti dalinį finansavimą reabilitacijai po 
operacijos Lietuvoje, pagal pateiktus finansinius dokumentus. 



 1. NUTARTA: Apsvarsčius prašymą nutarta skirti dalinį finansavimą reabilitacijai po 
operacijos Lietuvoje, pagal pateiktus finansinius dokumentus.  

 2. SVARSTYTA: Dėl VšĮ "Judo team" priėmimo į LDF narius. 
 J. Stalionė informavo, kad vadovaujantis LDF įstatais visi privalomi dokumentai pateikti, 
stojamasis, bei nario mokesčiai sumokėti.  

 2. NUTARTA: Priimti VšĮ "Judo team" į LDF narius.  

 3. SVARSTYTA: Dėl Vasilijaus Rybino skyrimo LDF misijų vadovu. V. Sinkevičius 
paaiškino, kad vykstant sportininkų delegacijoms į tarptautines varžybas, Europos, Pasaulio 
čempionatus nemažą dalį laiko užima administracinis darbas, finansinių dokumentų suderinimas 
akreditacijų metu, atsiskaitymas su LDF buhalterija. Atsižvelgiant į tai pasiūlė didelę patirti 
turintį Vasilijų Rybiną skirti LDF misijų vadovu. V. Rybinas dirbtu LDF savanoriškos veiklos 
pagrindais, neatlygintinai. 
 3. NUTARTA: Skirti Vasilijų Rybiną LDF misijų vadovu. 

 4. SVARSTYTA: Dėl Jaunimo rinktinių vyr. trenerio skyrimo. V. Sinkevičius pasiūlė 
Jaunimo rinktinių vyr. treneriu skirti Ramūną Žemaitaitį. Kadangi R. Žemaitaitis, jau turi 
patirties dirbant Jaunių rinktinės vyr. treneriu, taip pat treniruoja J. Kmieliauskaitę, kuri yra  
perspektyvi aukštas vietas tarptautiniuose turnyruose varžybose užimanti sportininkė. R. 
Žemaitaitis atsakingai sutvarko dokumentus per akreditacijas tarptautinių varžybų metu, 
pareigingai atsiskaito su LDF finansininke. 
 4. NUTARTA: Tvirtinti R. Žemaitaitį Jaunimo rinktinių vyr. treneriu.  
   

5. SVARSTYTA: Dėl VŠĮ „Jurijaus sporto klubas“ teisių bei pareigų perleidimo. J. 
Stalionė paaiškino, jog 2018 m. rugpjūčio  30 d. buvo gautas VŠĮ „Jurijaus sporto klubas“  
direktoriaus Jurijaus Kuricyno prašymas perleisti visas jo klubo teises ir pareigas, Lietuvos 
dziudo federacijoje, klubui ”Karys” kurio prezidentas yra Žygimantas Rybinas. Taip pat gautas 
Žygimanto Rybino sutikimas perimti visas Jurijaus sporto klubo, VŠĮ, vadovaujamo direktoriaus 
Jurijaus Kuricyno, teises ir pareigas, Lietuvos dziudo federacijoje. 

5. NUTARTA: Perleisti visas VŠĮ „Jurijaus sporto klubas“  teises ir pareigas, Lietuvos 
dziudo federacijoje, klubui ”Karys”. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                           Vigmantas Sinkevičius 

 

Protokolą rašė               Justina Stalionė 


