
 

 

LDF VK  SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

 2021 m.  spalio 18 d.  Nr. 7 

Nuotoliniu būdu 

 

Posėdis įvyko: 2021-10-18, 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; 

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

 Arnas Šikšnius - LDF sporto direktorius; 
 Sandra Jablonskytė - LDF sporto direktorė; 
 Danguolė Novikovienė  - LDF sporto direktorė; 
 Rasa Steponaitytė – atsakingoji sekretorė. 
  
   
  
 DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl deleguojamos Lietuvos rinktinės į Europos jaunimo (U 23) čempionatą 
Budapešte patvirtinimo. 

 
1. SVARSTYTA: Dėl deleguojamos Lietuvos rinktinės į Europos jaunimo  (U 23) 

čempionatą Budapešte patvirtinimo.  
Vadovaujantis LDF Trenerių tarybos posėdžio protokolu siūloma į Europos jaunimo 
čempionatą kuris vyks Budapešte šių metų lapkričio 5 - 7 dienomis deleguoti: 
Jaunimo vyr. treneris Ramūną Žemaitaitį. 
Svorio kategorijoje iki 66 kg Mantas Norkevičius (jis yra rinktinės narys svorio 
kategorijoje iki 60 kg).  



Svorio kategorijoje iki 73kg. Kostas Butkus. 
Svorio kategorijoje iki 81kg. Augustas Šlyteris. 
Svorio kategorijoje iki 63kg. Aida Vasiliauskaitė. 
Svorio kategorijoje iki 70kg. Ugnė Pileckaitė. 
Svorio kategorijoje virš 78kg. Justina Kmieliauskaitė. 

Pagal iškovotus rezultatus skirti finansavimą atitinkamai:  
Jaunimo rinktinės vyr. treneris Ramūnas Žemaitaitis, komandiruojamas su rinktine, todėl 
jam apmokėti visas išlaidas susijusias su dalyvavimu U-23 Europos čempionate. 
Matas Norkevičius – nefinansuojamas, visos išlaidos turi būti dengiamos iš kitų 
finansavimo šaltinių. 
Kostas Butkus – nefinansuojamas, visos išlaidos turi būti dengiamos iš kitų finansavimo 

šaltinių. 
Augustas Šlyteris – nefinansuojamas, visos išlaidos turi būti dengiamos iš kitų 
finansavimo šaltinių. 
Aida Vasiliauskaitė šių metų šių metų rugsėjo 10 dieną iškovojo 9 vt. Europos jaunimo 
čempionate Liuksemburge, todėl siūloma, apmokėti apgyvendinimo išlaidas (tris 
nakvynes) U-23 Europos čempionate. Visos kitos išlaidos padengiamos iš kitų 
finansavimo šaltinių. 
Ugnė Pileckaitė šių metų rugsėjo 10 dieną iškovojo 9 vt. Europos jaunimo čempionate 
Liuksemburge, todėl siūloma, apmokėti apgyvendinimo išlaidas (tris nakvynes) U-23 
Europos čempionate. Visos kitos išlaidos padengiamos iš kitų finansavimo šaltinių. 
Justina Kmieliauskaitė šių metų šių metų rugsėjo 11 dieną iškovojo 5 vt. Europos 
jaunimo čempionate Liuksemburge, todėl siūloma, apmokėti visas išlaidas susijusias su 
dalyvavimu U-23 Europos čempionate. 
 

1. NUTARTA: Patvirtinti Europos jaunimo (U  23) dziudo čempionato rinktinės 
sąrašą. Pagal iškovotus rezultatus skirti atitinkamą finansavimą. 
 
 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                    Vigmantas Sinkevičius 

 

Protokolą rašė                   Justina Stalionė 

 


