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Lietuvos dziudo federacijos  

Etikos ir drausmės komisijos nuostatai                        
 

I. BENDROJI DALIS 

1. Lietuvos dziudo federacijos Etikos ir drausmės komisijos nuostatai (toliau - Nuostatai) 

reglamentuoja Lietuvos dziudo federacijos Etikos ir drausmės komisijos (toliau – Komisija) 

sudarymą, kompetenciją ir veiklos organizavimą.  

2. Komisijos paskirtis – kontroliuoti ir prižiūrėti, kaip Lietuvos dziudo federacijos nariai laikosi 

jiems taikomų etikos ir drausmės reikalavimų. 

3. Komisija savo veikloje vadovaujasi šiais Nuostatais, Lietuvos dziudo federacijos Moralės/Etikos 

kodeksu (toliau – Etikos/Moralės kodeksas) Lietuvos dziudo federacijos įstatais, Tarptautinėmis 

dziudo taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos įstatymais.  

4. Už priemones, reikalingas Komisijos veiklai organizuoti, yra atsakingas Lietuvos dziudo 

federacijos  generalinis sekretorius. 

 

II. KOMISIJOS SUDARYMO TVARKA, SUDĖTIS IR FUNKCIJOS  

5. Komisijos narius skiria Lietuvos dziudo federacijos  vykdomasis komitetas. 

6. Komisija sudaroma iš 5 narių. 

7. Komisijos nariai skiriami 5 metų kadencijai. Kadencijų skaičius yra neribojamas.  

8. Komisijos pirmininką, skirią Lietuvos dziudo federacijos vykdomasis komitetas. Iš Komisijos 

narių, Komisijos pirmininkas paskiria Komisijos pirmininko pavaduotoją. 

9. Komisija nagrinėja pareiškimus ir priima sprendimus dėl Lietuvos dziudo federacijos narių (ir 

narius atstovaujančių fizinių asmenų) padarytų etikos ir/ar drausmės taisyklių pažeidimų. 

10. Komisija svarsto siūlymus tobulinti Etikos/Moralės kodeksą, tai pat inicijuoja Etikos/Moralės 

kodekso papildymus ar pataisas ir teikia juos tvirtinti Visuotiniam susirinkimui. 

 

III. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

11. Komisijos posėdžius šaukia ir jiems vadovauja Komisijos pirmininkas. Jeigu gautas pareiškimas 

yra susijęs su Komisijos pirmininko veiksmais, tuomet posėdį šaukia ir jam vadovauja Komisijos 

pirmininko pavaduotojas. 

12. Komisijos posėdžiai šaukiami gavus rašytinį pareiškimą (skundą) dėl Lietuvos dziudo federacijos 

nario (ar narį atstovaujančių fizinių asmenų)  galimai padaryto etikos ir/ar drausmės pažeidimo 

arba siekiant inicijuoti Etikos/Moralės kodekso papildymus ar pataisas. 

13. Jei gautas pareiškimas (skundas) yra susijęs su Komisijos nario veiksmais, šis Komisijos narys 

privalo nusišalinti nuo pareiškimo svarstymo Komisijos posėdyje. Jeigu Komisijos nariui 
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Komisijos sprendimu yra nustatytas etikos ir/ar drausmės pažeidimas, tai jis privalo atsistatydinti 

iš Komisijos nario pareigų. Naujo Komisijos nario paskyrimo likusiai atsistatydinusio Komisijos 

nario kadencijai klausimas yra sprendžiamas artimiausiame LDF VK susirinkime. 

14. Komisijos narys privalo nusišalinti arba Komisijos narių sprendimu gali būti nušalintas nuo 

pareiškimo svarstymo, jei jis susijęs su pareiškėju/galimu pažeidėju artimais giminystės, šeimos, 

svainystės ryšiais, taip pat ir kitais atvejais, jei yra pagrindas galimam pareiškėjo/galimo 

pažeidėjo interesų konfliktui arba šališkam skundo nagrinėjimui. 

15. Komisijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Jeigu posėdyje dalyvaujančių narių 

balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas. 

16. Komisijos sprendimai yra teisėti, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių. 

17. Komisijos posėdžiai yra uždari, išskyrus atvejus, kai Komisijos nariai ir ginčo šalys susitaria dėl 

viešo pareiškimo (skundo) nagrinėjimo. Priimant sprendimą posėdžio patalpoje visais atvejai 

dalyvauja tik Komisijos nariai. 

18. Visi Komisijos  posėdžiai yra protokoluojami. Komisijos narių sprendimu gali būti daromas 

posėdžio garso įrašas. 

 

IV. PRAŠYMŲ (SKUNDŲ) PRIĖMIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA 
19. Komisija pradeda nagrinėjimą dėl galimai padaryto etikos ir/ar drausmės pažeidimo kai yra 

asmens (pareiškėjo) rašytinis pareiškimas (skundas).  

20. Nagrinėjimui priimami svarstyti tik aiškiai motyvuoti pareiškimai (skundai). Pareiškime (skunde) 

turi būti aiškiai išdėstyti faktai, susiję su galimai padarytu etikos ir/ar drausmės pažeidimu.  

21. Pažeidimai, dėl kurių kreipiamasi į Komisiją, turi būti įvykę ne anksčiau negu prieš vienerius 

metus. 

22. Anoniminiai  pareiškimai nesvarstomi. 

27. Komisija išnagrinėja gautą pareiškimą, priima sprendimą ir raštu atsako pareiškėjui ar 

suinteresuotam asmeniui ne vėliau kaip per 40 darbo dienų nuo pareiškimo gavimo dienos. 

Pareiškimo išnagrinėjimo terminą Komisija gali pratęsti, tačiau tokiu atveju Komisija privalo 

nurodyti pratęsimo motyvus. 

28. Komisija raštu informuoja Lietuvos dziudo federacijos narį, (ar narius atstovaujančius fizinius 

asmenis)  dėl kurio gautas pareiškimas apie jo turinį. Lietuvos dziudo federacijos narys turi teisę 

per 5 darbo dienas nuo informavimo dienos raštu pateikti paaiškinimus ir pateikti įrodymus, 

susijusius su Komisijos svarstomu atveju. Pasiaiškinimo pateikimo Komisijai terminas Komisijos 

narių sprendimu gali būti pratęstas dėl Lietuvos dziudo federacijos nario (ar narius atstovaujančių 

fizinių asmenų) ligos, komandiruotės ar kitų priežasčių, kurias Komisija pripažįsta svarbiomis. 

Lietuvos dziudo federacijos nariui (ar narius atstovaujantiems fiziniams asmenims) per nustatytą 
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laiką paaiškinimo nepateikus ar atsisakius jį pateikti, Komisija priima sprendimą pagal turimus 

faktus. 

29. Lietuvos dziudo federacijos narys (ar narį atstovaujantys fiziniai asmenys) gali būti kviečiamai 

dalyvauti Komisijos posėdyje, kuriame svarstomas su juo susijęs pareiškimas ar informacija.  

30. Į Komisijos posėdžius taip pat gali būti kviečiami ir kiti asmenys, susiję su nagrinėjamu 

klausimu. 

 

V. KOMISIJOS SPRENDIMAI 

31. Išnagrinėjusi pareiškimą, Komisija priima sprendimą, kuriuo konstatuojamas etikos ir/ar 

drausmės pažeidimo arba jo nebuvimo faktas. 

32. Komisijos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio. 

33. Komisija, nusprendusi, kad svarstyto asmens elgesys pažeidė etikos ir/ar drausmės taisykles, 

atsižvelgdama į pažeidimo pobūdį ir laipsnį, artimiausiame vykdomojo komiteto susirinkime 

pasiūlo spręsti klausimą dėl vienos iš šių nuobaudų skyrimo: 

33.1. įspėjimo; 

33.2. papeikimo su viešu paskelbimu, ar be jo; 

33.3. sustabdymo eiti  Lietuvos dziudo federacijos vadovaujančias pareigas; 

33.4. pašalinimo iš Lietuvos dziudo federacijos rinktinės narių ir/ar nustatyto termino 

diskvalifikacijos dalyvauti atitinkamos amžiaus grupės Lietuvos dziudo 

čempionatuose ir atstovauti Lietuvą tarptautinėse varžybose. 

33.5. pašalinimo iš Lietuvos dziudo federacijos (išbraukimo iš narių sąrašų); 

34. Komisijos nariai privalo laikytis konfidencialumo ir neskleisti informacijos apie svarstomą 

medžiagą, kol nėra paskelbtas Komisijos sprendimas.  

35. Komisija turi teisę peržiūrėti savo priimtą sprendimą dėl etikos ir/ar drausmės pažeidimo, gavę 

pakartotinį pareiškimą, jei po sprendimo priėmimo paaiškėjo nauji faktai, susiję su šio sprendimo 

priėmimu. 

36. Visi Lietuvos dziudo federacijos narių (ar narį atstovaujančių fizinių asmenų) skundai ir/ar 

pareiškimai pirmiausiai turi būti išnagrinėti Komisijoje ir tik po Komisijos svarstymo, nepasiekus 

pageidaujamo rezultato, Lietuvos dziudo federacijos narys (ar narį atstovaujantys fiziniai 

asmenys) gali kreiptis į kitas Valstybines instancijas. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

37. Šie Nuostatai yra patvirtinti 2020 m. vasario mėn. 26 d. vykusiame Lietuvos dziudo federacijos  

Visuotiniame ataskaitiniame susirinkime, protokolo Nr. 1. 

 

 


