
 

 

LDF VK  SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

 2021 m.  vasario 23 d.  Nr. 3 

Nuotoliniu būdu 

 

Posėdis įvyko: 2021-02-23, 17.00 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; 
 Rolandas  Lukoševičius – atsakingasis sekretorius; 

Rimas Romutis Čepelionis - LDF viceprezidentas;  
Eduard Techov - LDF viceprezidentas; 

 Igoris Olchovich - LDF sporto direktorius; 
 Danguolė Novikovienė  - LDF sporto direktorė; 
 Rasa Steponaitytė - LDF sporto direktorė. 
  
 DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Nacionalinės suaugusiųjų rinktinės sąrašo patvirtinimo ir sutarčių tarp federacijos 

ir rinktinės narių pasirašymo. 

2. Dėl atnaujintų generalinio sekretoriaus pareiginių nuostatų patvirtinimo. 

3. Dėl eilinio visuotinio – ataskaitinio susirinkimo datos pakeitimo ir darbotvarkės 

papildymo. 

 
1. SVARSTYTA: Dėl Nacionalinės suaugusiųjų rinktinės sąrašo patvirtinimo ir sutarčių 

tarp federacijos ir rinktinės narių pasirašymo. 
Vadovaujantis LDF rinktinių sudarymo kriterijais Trenerių tarybą sudarė nacionalinės 

suaugusiųjų rinktinės sąrašą ir teikia tvirtinimui.  



Taip pat atsižvelgiant į tai, kad vis dažniau pasigirsta svarstymai dėl sporto įstatymo 
pataisų įvedant sutarčių pasirašymą tarp federacijos ir rinktinių narių, Lietuvos dziudo federacija 
siekiant užtikrinti abiejų pusių, t.y. Federacijos ir sportininko teises ir pareigas  parengė sutarties 
šabloną. Sutartį turi pasirašyti kiekvienas suaugusiųjų rinktinės narys. Sutarties nepasirašę 
sportininkai į rinktinę įtraukiami nebus. 

1. NUTARTA: Tvirtini Nacionalinės suaugusiųjų rinktinės sąrašą. Įpareigoti rinktinės 
narius pasirašyti sutartį su federaciją. 
 
2. SVARSTYTA: Dėl atnaujintų generalinio sekretoriaus pareiginių nuostatų 
patvirtinimo. 

Atlikus auditą pastebėta, kad generalinis sekretorius turi teisę pasirašyti sutartis, 
kurios neviršija 1000 eurų vertės. Kadangi generalinis sekretorius pasirašo sutartis dėl 
salių nuomos, varžybų organizavimui reikalingų paslaugų ir kt. siūloma pasirašomų 
sutarčių metams vertę padidinti iki 30 000 eurų.  
2. NUTARTA: Patvirtinti atnaujintus generalinio sekretoriaus pareiginius nuostatus. 
 

3. SVARSTYTA: Dėl eilinio visuotinio – ataskaitinio susirinkimo datos pakeitimo ir 
darbotvarkės papildymo. 

Vadovaujantis LDF įstatų 27 punktu Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia vykdomasis 
komitetas kartą per metus, ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, t. y. 
iki kovo 1 dienos. Tačiau Vyriausybei dėl pandemijos COVID 19 grėsmės pratęsus karantiną 
šalyje iki kovo 31 dienos, siūloma susirinkimo datą nukelti į balandžio mėnesį arba iki kol bus 
nutrauktas karantinas šalyje. Taip pat siūloma papildyti susirinkimo darbotvarkę klausimu „Dėl 
įstatų redakcijos papildymo“ 

3. NUTARTA: Pritarti eilinio visuotinio – ataskaitinio susirinkimo nukėlimui į balandžio 
mėnesį arba iki kol bus nutrauktas karantinas šalyje. Taip pat papildyti darbotvarkę klausimu 
„Dėl įstatų redakcijos papildymo“. 
  

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                    Vigmantas Sinkevičius 

 

Protokolą rašė                   Justina Stalionė 

 


