
 

 

LDF VK  SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

 2019 m. gruodžio 18   d.  Nr. 10 

Kaunas 

 

Posėdis įvyko: 2019-12-18, 16.00 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; 
 Rimas Romutis Čepelionis - LDF viceprezidentas; 
 Danguolė Novikovienė  - LDF sporto direktorė; 
 Rasa Steponaitytė - LDF sporto direktorė; 
 Žygimantas Rybinas - LDF sporto direktorius. 
  

 DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl kompensacijų dydžių nustatymo viešųjų renginių ir sporto stovyklų dalyviams; 
2. Dėl piniginio sporto varžybų prizo skyrimo olimpinės pamainos rinktinės narei Ugnei 

Pileckaitei; 

3. Dėl 2020 metų dziudo renginių kalendoriaus projekto patvirtinimo; 

4. Dėl 2020 metų visų amžiaus grupių nacionalinių rinktinių sąrašų patvirtinimo; 

5. Dėl LDF 2020 metų biudžeto sąmatos patvirtinimo; 

6. Dėl VšĮ "Kovos menų akademija" priėmimo į LDF narius; 

7. Dėl starto mokesčio panaikinimo LDF organizuojamose varžybose. 

 

1. SVARSTYTA: 2019 m. liepos 24 d. LRV nutarimu Nr.778 buvo pakeistos 

Neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo taisyklės ir panaikintos Sporto 



renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių dydžių 

nustatymo taisyklės. Nuo 2019.07.30 galioja tik vienos taisyklės, kurios nustato visų renginių  ir 

aukšto meistriškumo sporto stovyklų dalyviams mokamas kompensacijas, todėl Vigmantas 

Sinkevičius pasiūlė ne LDF darbuotojams( ir panašiais santykiais nesusijusiems asmenims)  ir 

kaip atlygio už dalyvavimą negaunantiems viešųjų renginių arba aukšto meistriškumo sporto 

treniruočių stovyklų dalyviams mokėti tokias neapmokestinamąsias išlaidų kompensacijas: 

 Maitinimo išlaidų Lietuvoje už dieną nuo 20 Eur iki 38 Eur; 

 Maitinimo išlaidų užsienyje, kai apgyvendinimas yra su pusryčiais (neišskirtais 

sąskaitoje faktūroje) Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše nustatytą normą mažinant 10 Eur ir 

taip pat atsižvelgiant į realias LDF finansines galimybes; 

 Maitinimo išlaidas, kai apgyvendinimas yra be pusryčių, neviršijant Maksimalių 

dienpinigių dydžių sąraše nustatytų normų  arba mažinant šį dydį atsižvelgiant į realias LDF 

finansines galimybes; 

 Nakvynės išlaidas pagal pateiktus dokumentus, bet neviršijant biudžetimėms 

įstaigoms nustatytų gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normų. Taisyklėse nustatytąjį dydį 

viršijanti kompensacijos suma apmokestinama, kaip kitos su darbo santykiais ar jų esmę 

atitinkančiais santykiais nesusijusios pajamos, GPM sumokant iš gauto LDF veiklai skirto 

finansavimo; 

 Kelionės išlaidų pagal pateiktus dokumentus; 

 Degalų išlaidų pagal pateiktus dokumentus ir atsižvelgiant į automobilio 

gamintojo nurodytus techninius duomenis ( degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų); 

 Dokumentų, susijusių su atvykimu, tvarkymo išlaidų, įskaitant kelionės draudimo 

išlaidas. 

 
1. NUTARTA: : Tvirtinti kompensacijų dydžius viešųjų renginių ir sporto stovyklų 

dalyviams. Komensacijų dydžiai įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 dienos. 
 

2. SVARSTYTA Dėl piniginio sporto varžybų prizo skyrimo olimpinės pamainos 
rinktinės narei Ugnei Pileckaitei. 

V. Sinkevičius pasiūlė išmokėti piniginį sporto varžybų prizą 150,00 Eur (šimtą 
penkiasdešimt eurų) olimpinės pamainos rinktinės narei Ugnei Pileckaitei už iškovotą 3 - čią 
vietą tarptautiniame dziudo turnyre Europos jaunių dziudo taurė Gyor (Vengrija) 2019. 
 2. NUTARTA: Išmokėti piniginį sporto varžybų prizą 150,00 Eur (šimtą penkiasdešimt 
eurų) olimpinės pamainos rinktinės narei Ugnei Pileckaitei už iškovotą 3 - čią vietą 
tarptautiniame dziudo turnyre Europos jaunių dziudo taurė Gyor (Vengrija) 2019. 
  
 3. SVARSTYTA: Dėl 2020 metų dziudo renginių kalendoriaus projekto patvirtinimo.       
J. Stalionė pristatė 2020 metų dziudo renginių kalendoriaus projektą. 



 3. NUTARTA: Patvirtinti 2020 metų dziudo renginių kalendoriaus projektą. 
  
 4.   SVARSTYTA: Dėl 2020 metų visų amžiaus grupių nacionalinių rinktinių sąrašų 
patvirtinimo. 
 4. NUTARTA: Patvirtinti 2020 metų visų amžiaus grupių nacionalinių rinktinių sąrašus. 
Sąrašus skelbti oficialioje LDF svetainėje www.judo.lt skiltyje „Lietuvos nacionalinės dziudo 
rinktinės_2020“. 
 5. SVARSTYTA: Dėl LDF 2020 metų biudžeto sąmatos patvirtinimo. J. Stalionė pristatė 
VK nariams 2020 metų biudžeto sąmatos projektą.   
 5. NUTARTA: Pritarti 2020 metų biudžeto sąmatos projektui (skelbiama LDF tinklapyje 
www.judo.lt)  
 
 6. SVARSTYTA: Dėl VšĮ "Kovos menų akademija" priėmimo į LDF narius. 
 J. Stalionė informavo, kad vadovaujantis LDF įstatais visi privalomi dokumentai pateikti, 
stojamasis, bei nario mokesčiai sumokėti.  
 6. NUTARTA: Priimti VšĮ "Kovos menų akademija" į LDF narius. 
   
 7. SVARSTYTA: Dėl starto mokesčio panaikinimo LDF organizuojamose varžybose.  
V. Sinkevičius pasiūlė nuo 2020 metų sausio 1 d. LDF organizuojamose varžybose neberinkti 
starto mokesčio iš sporto mokyklų, sporto centrų, ne federacijos narių – klubų ir užsienio 
sportininkų.  

7. NUTARTA: Nuo 2020 metų sausio 1 d. LDF organizuojamose varžybose neberinkti 
starto mokesčio iš sporto mokyklų, sporto centrų, ne federacijos narių – klubų ir užsienio 
sportininkų. 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                    Vigmantas Sinkevičius 

Protokolą rašė                   Justina Stalionė 


