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Lietuvos dziudo teisėjų asociacija 

Visuotinis, ataskaitinis susirinkimas 

PROTOKOLAS 

2019 m. vasario 17 d. Nr. 1 

Kaunas 

 

Posėdis įvyko: 2019-02-17, 12.00 val. 

Posėdžio pirmininkas  - Žygimantas Rybinas, Lietuvos dziudo teisėjų asociacijos prezidentas; 

Posėdžio sekretorius – Arnas Šikšnius, Lietuvos dziudo teisėjų asociacijos viceprezidentas. 

 

DALYVAVO: 

Dalyvių sąrašas pridedamas 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Lietuvos dziudo teisėjų asociacijos 2018 m. finansinio ataskaitų rinkinio bei prezidento metinio 

pranešimo tvirtinimas; 

2. Dėl LDTA įstatų papildymo; 

3. Einamieji klausimai. 

 

Mandatinės komisijos pirmininkė Justina Rahimova pristatė, kad balsavimo teisė turi 18 narių, užsiregistravo 

18, kvorumas susidarė, susirinkimas vyko teisėtai. 

 

Posėdžio pirmininkas susirinkimo dalyviams pristatė posėdžio darbotvarkė ir vedimo reglamentą, kuriam 

pritarta vienbalsiai. 

 

 

1.SVARSTYTA: Lietuvos dziudo teisėjų asociacijos 2018 m. finansinio ataskaitų rinkinio bei prezidento 

metinio pranešimo tvirtinimas. 

 

Lietuvos dziudo teisėjų asociacijos prezidentas Žygimantas Rybinas susirinkimo dalyviams pristatė ir 

pakomentavo finansinių ataskaitinių rinkinį, praėjusių metų veiklos rezultatus, pristatė parengtą metinį planą. 

A. Šikšnius pasiūlė vertinti Prezidento metinį pranešimą. Didžioji dauguma pasiūlė vertinti Prezidento 

pranešimą – Labai gerai. 

BALSAVO: 

Už – 17 Nebalsavo – 1 

1.NUTARTA: Patvirtinti Lietuvos dziudo teisėjų asociacijos 2018 m. finansinio ataskaitų rinkinį bei 

prezidento metinį pranešima. Prezidento metinį pranešimą vertinti – Labai gerai. 
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2.SVARSTYTA: Dėl LDTA įstatų papildymo. 

Lietuvos dziudo teisėjų asociacijos prezidentas Žygimantas Rybinas susirinkimo dalyviams pasiūlė papildyti 

LDTA įstatus dėl įstojimo ir metinio mokesčio. Siūloma: įstojimo mokestis – 30 eurų, metinis mokestis – 20 

eurų. Metinis mokestis turi būti sumokamas iki einamųjų metų sausio 31 d. 

BALSAVO: 

Už – 18 Prieš – 0  

2.NUTARTA: Papildyti LDTA įstatus dėl įstojimo ir metinio mokesčio. Įstojimo mokestis – 30 eurų. 

Metinis mokestis – 20 eurų. Metinį mokestis sumokamas iki einamųjų metų sausio 31 dienos. 

 

3.SVARSTYTA: Kiti einamieji klausimai. Lietuvos dziudo teisėjų asociacijos viceprezidentas Arnas 

Šikšnius pasiūlė parengti konkrečias svėrimo taisyklės remiantis IJF varžybų organizavimo taisyklėmis, 6.3 

punktu, kurios būtų taikomos LR čempionatuose, Lietuvos ir tarptautinio lygio varžybose nuo U_14 amžiaus 

grupės. Taip pat pasiūlyta įsteigti LDTA vykdomajame komitete generalinio(-ės) sekretoriaus (-ės) postą. 

3.NUTARTA: Vienbalsiai pritarta parengti svėrimo taisyklės remiantis IJF varžybų organizavimo 

taisyklėmis, kurios būtų pradėtos taikyti nuo atviro Lietuvos dziudo jaunimo U_21 čempionato ir būtų 

paviešintos internetiniame puslapyje www.judo.lt, skiltyje ,,LDTA dokumentai‘‘. Į generalinio (-ės) 

sekretoriaus (-ės) vietą pareiškė norą viena atstovė – Justina Rahimova. Vienbalsiai dalyviai pritarė išrinkti 

Justina Rahimova į generalinės sekretorės postą, kuri dirbtu LDTA savanoriškais pagrindais, neatlygintinai.  

 

4.SVARSTYTA: Kiti einamieji klausimai. Martynas Lukoševičius pasiūlė parengti taisyklių reglamentą, 

kuriame būtų aprašytos pagrindinės taisyklės, kuriomis galėtų vadovautis LDTA teisėjai, sportininkai ir 

treneriai. Arūnas Miseckas pasiūlė parengti varžybų organizatoriams nuostatų atmintinė, kurioje būtų 

surašyta punktai reikalingi teisėjavimo pagrindais. 

4.NUTARTA: Surengti darbo grupė, kuri parengtų taisyklių reglamentą ir varžybų nuostatų atmintinė. 

Taisyklių reglamentą nuspręsta parengti iki gegužės 31 dienos. Varžybų nuostatų atmintinė iki kovo 31 

dienos. Taisyklių reglamentas bus viešinamas internetiniame puslapyje www.judo.lt, skiltyje ,,LDTA 

dokumentai‘‘. Varžybų nuostatų atmintinė bus viešinama internetiniame puslapyje www.judo.lt, skiltyje 

,,Atsisiuntimai‘‘. 

 

 

Posėdžio pirmininkas      Žygimantas Rybinas 

 

 

 

Posėdžio sekretorius    Arnas Šikšnius  
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