
Nacionalinės Dziudo Asociacijos Vykdomojo Komiteto posėdžio  

PROTOKOLAS 

 

2020 m. kovo 06 d. Nr. 2 

Kaunas 

 

Posėdžio pirmininkas – Nacionalinės dziudo asociacijos prezidentas Marius Paškevičius; Posėdžio sekretorė 

– Nacionalinės dziudo asociacijos generalinė sekretorė Lolita Dudėnienė  

 

DALYVAVO:  

NDA prezidentas – Marius Paškevičius,  

NDA gen.sekretorė – Lolita Dudėnienė,  

NDA viceprezidentas Karolis Bauža,  

NDA viceprezidentas Erikas Cchovrebovas 

NDA vyr.teisėjas – Tigran Galstian  

NDA iždininkas – Linas Šantaras 

Nacionalinės mokyklos komisaras – Andrej Klokov 

Vyr.treneris – Rimvydas Lukošius 

Sporto seniūnė –Miglė Julija Dudėnaitė 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. U23 čempionato vykdymas (vykdome) 

2. Teisėjų apmokėjimo ir  kt. klausimai (savanoriavimo sutartis paruošti, dėl apmokėjimų, maistas?, salės 

paruošimas – kam ir kiek mokėti- už visą dieną? Už pusę dienos? Asmenims, padedantiems prieš ir po 

varžybų – valandinis įkainis 4 eurai, Dominykui papildomai vieną dieną 30 eurų VISADA prieš 

varžybas) 

3. U21 rinktinė dalyvavimo LDF čempionate – tik trejetukai, be 5 vietų 

4. NDA pradedančiųjų varžybų kalendorius (Karolis) 

5. Dėl visuotinio susirinkimo (vykdyt balandžio 1 d. – Karolis patikslins) 

6. Naujų narių priėmimas (Dručkis veteranai ir Alytaus federacija – vienbalsiai – surasti prašymus) 

7. Rinktinių sudarymo kriterijai  

8. Einamieji klausimai 

 

Linas Šantaras:  

Remiantis asociacijos įstatais: 

16.1. Vykdomojo komiteto sprendimai priimami posėdžiuose, kurių sušaukimą gali inicijuoti bet kuris iš 

komiteto narių ne anksčiau kaip 5 dienos iki posėdžio. Jeigu visi komiteto nariai sutinka, šio termino galima 

nesilaikyti. 

16.2. Vykdomojo komiteto narys inicijuodamas komiteto posėdį praneša apie darbotvarkę,  posėdžio laiką, 

ir vietą, Jei posėdis vykdomas Forume, posėdžio vykdymo vieta nurodomas Forumas, taip pat nurodoma  

posėdžio diskusijos pradžia ir pabaiga, bei balsavimo pradžia ir pabaiga. Vykdomojo komiteto sprendimo 

priėmimo data yra balsavimo pabaiga. 

 
 6.1. Savo veikloje asociacija naudoja interneto svetainę (toliau „Svetainė“), kurioje turi būti: 

6.1.2. diskusijų ir balsavimo platforma (toliau „Forumas“); 

 

17.2. Vykdomojo komiteto darbas suskirstytas į atskiras sritis, kurias pagal vykdomojo komiteto patvirtintą 

veiklos planą kuruoja (vadovauja) atskiras Vykdomojo komiteto narys (toliau Kuratorius). 

 

18. Vykdomojo komiteto darbo sritys, Kuratorių ir jų įgaliotinių kompetencija: 

18.2. (kuruoja Generalinis sekretoriaus) 

18.2.3. ASOCIACIJOS FORUMAS (esant poreikiui - Forumo moderatorius): 

18.2.3.1. Forumo darbo organizavimas ir moderavimas; 

18.2.3.2. oficialus Forumo naudojimo reglamentas ir Forumo etikos taisyklės. 

 

18.6. (kuruoja Vyriausiasis treneris) 



18.6.2. NACIONALINĖS RINKTINĖS: 

18.6.2.1. Rinktinių sistema; 

18.6.2.2. Rinktinių veiklos reglamentas; 

18.6.2.3. Rinktinių atrankos kriterijai; 

 

Siūlau sušaukti asociacijos Vykdomojo komiteto posėdį. 

Posėdžio darbotvarkė: 

1. Vykdomojo komiteto darbo diskusijų ir balsavimo platforma; 

2. Rinktinių sistema; 

3. Rinktinių veiklos reglamentas; 

4. Rinktinių atrankos kriterijai. 

Posėdžio vieta: diskusijų ir balsavimo platforma (toliau „Forumas“). 

Diskusijų pradžia: 2020-02-12 

Diskusijų pabaiga: 2020-02-13 

Balsavimo pradžia: 2020-02-14 

Balsavimo pabaiga: 2020-02-15 

 

Pasiūlymas dėl 1 darbotvarkės punkto: Kadangi asociacijos generalinė sekretorė Lolita Dudėnienė 

socialiniame tinklapyje Facebook sukūrė NDA VK grupę, kuriai priklauso visi Vykdomojo komiteto nariai, 

siūlau ją pagal įstatų 6.1.2. punktą oficialiai naudoti Vykdomojo komiteto darbui kaip diskusijų ir 

balsavimo platformą. 

Pagal įstatus siūlomus posėdžio darbotvarkės 2-3 klausimus kuruoja vyriausiais treneris Rimvydas 

Lukošius. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas   Marius Paškevičius 

 

Posėdžio sekretorius    Lolita Dudėnienė  


