
 

 

 

LIETUVOS DZIUDO FEDERACIJOS  

VISUOTINIO - ATASKAITINIO  SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

 2016 m. vasario 29 d.  Nr. 1 

Kaunas 

 

Posėdis įvyko: 2016-02-29, 12.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Rimas Romutis Čepelionis, Lietuvos dziudo federacijos viceprezidentas; 

Posėdžio sekretorė – Justina Stalionė,  Lietuvos dziudo federacijos generalinė sekretorė. 

 

 DALYVAVO:  

 Vigmantas Sinkevičius -  Lietuvos dziudo federacijos prezidentas  

 Dalyvių sąrašas pridedamas 

   

 DARBOTVARKĖ: 

 1. Lietuvos dziudo federacijos 2015 m. finansinio ataskaitų rinkinio bei prezidento 
metinio pranešimo tvirtinimas; 

 2. Einamieji klausimai. 

Mandatinės komisijos pirmininkė Justina Stalionė pristatė, jog balsavimo teisę turi 38 nariai, 
užsiregistravo 28, kvorumas susidarė, susirinkimas vyko teisėtai. 

SVARSTYTA: Lietuvos dziudo federacijos 2015 m. finansinio ataskaitų rinkinio bei prezidento 
metinio pranešimo tvirtinimas. 

 



Lietuvos dziudo federacijos prezidentas Vigmantas Sinkevičius susirinkimui pristatė 2015 m. 
finansinių ataskaitų rinkinį, pakomentavo praėjusių metų veiklos rezultatus, pristatė prezidento 
parengtą metinį pranešimą. R.R. Čepelionis pasiūlė vertinti Prezidento metinį pranešimą. Galimi 
vertinimai: gerai, labai gerai ir kt. Didžioji dauguma pasiūlė vertinti Prezidento pranešimą – 
Gerai. 

BALSAVO:    

Už – 28 Prieš – 0 Nebalsavo - 0 

NUTARTA: Patvirtinti Lietuvos dziudo federacijos 2015 m. finansinio ataskaitų rinkinį bei 
prezidento metinį pranešimą. Prezidento metinį pranešimą vertinti- Gerai. 

SVARSTYTA: Dėl Kęsto Vitkausko atšaukimo iš LDF sporto direktoriaus pareigų. V. 
Sinkevičius pranešė, jog yra gautas teisėjų kolegijos pirmininko Aido Dutkaus raštiškas 
pareiškimas dėl netinkamo K. Vitkausko elgesio varžybu metu. Taip pat V. Sinkevičius 
paaiškino, jog K. Vitkausko elgesys pažeidžia dziudo etikos moralės kodeksą, toks elgesys neturi 
būti toleruojamas ir tuo labiau taip besielgiantis žmogus negali eiti aukštas LDF sporto  
direktoriaus pareigas. Teisėjas Budginas pateikė konkretų pavyzdį apie kilusį konfliktą vienų iš 
varžybų metu.   

BALSAVO:    

Už – 25 Prieš – 0 Nebalsavo - 3 

NUTARTA: Atšaukti K. Vitkauską iš LDF sporto direktoriaus pareigų už besikartojančius 
veiksmus varžybų metu, kurie menkina dziudo sporto šakos įvaizdį. 

SVARSTYTA: Laikinai eiti LDF sporto direktoriaus pareigas skirti Rasą Steponaitytę.  

BALSAVO:    

Už – 25 Prieš – 0 Nebalsavo - 3 

NUTARTA: Patvirtinti Rasą Steponaitytę laikinai eiti LDF sporto direktoriaus pareigas.  

SVARSTYTA: Kiti einamieji klausimai. Diskusijų metu Lolita Dūdėnienė pasiūlė paruošti ir 
patvirtinti aiškius atrankos kriterijus dėl nacionalinių rinktinių dalyvavimo tarptautinėse 
varžybose, Europos ir Pasaulio čempionatuose. Taip pat keisti rinktinės U_16 amžiaus grupę į 
U_15. Kitas Lolitos Dudėnienės pateiktas pasiūlymas sudaryti Etikos komisiją, parengti 
komisijos veiklos nuostatus. 

NUTARTA: Ateityje svarstyti klausimą dėl atrankos kriterijų, kuriais vadovaujantis 
nacionalinės rinktinės dalyvautų tarptautinėse varžybose, Europos ir Pasaulio čempionatuose. 
Taip pat svarstyti klausimą dėl Etikos komisijos sudarymo. 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                           Rimas Romutis Čepelionis 

 

Protokolą rašė               Justina Stalionė 



 

 

 

 

 


