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Nacionalinė dziudo asociacija, vertindama šalies sporto institucijų nuomonę bei siekdama apsaugoti šalies 

dziudo sporto interesus ir sportininkų teises, po konsultacijų su dziudo trenerių bendruomene, priėmė sprendimą 
pasiūlyti Lietuvos dziudo federacijai sujungti abi organizacijas. 

 
2021 m. sausio mėn. 27 d. LR Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisijos posėdyje, dalyvaujant LR ŠMSM 

viceministrui Linui Obcarskui, buvo nagrinėjama situacija Lietuvos dziudo sporte. Nacionalinė dziudo asociacija 
paskelbė trumpą pareiškimą, kuriame išdėstė savo poziciją. Posėdžio dalyviai pripažino: 

 
Komisijos pirmininkas Virgilijus Alekna: 
 „faktai, kuriuos paskelbė Nacionalinės dziudo asociacijos žmonės, yra tokie, kad reikia susimąstyti, nes visgi 

tikrai tai ėjimas atgal ir sporto šakai tikrai nieko gero nežada“; 
 „matome, kad situacija yra neeilinė ir reikia ieškoti išeičių. Aš manau, kad reikia abiem pusėms ieškoti bendro 

sutarimo. Jeigu reikalingi tarpininkai, bet kuris iš mūsų komisijos narių galėtų būti tais tarpininkais“, „abi pusės turėtų būti 
nusiteikusios daryti nuolaidas, nes kitaip susitarti bus labai sudėtinga“; 

 „iš tikrųjų būtų geras sprendimas bandyti paskatinti organizacijas susijungti“. 



 
Viceministras Linas Obcarskas: 
 „turėjom susitikimus tiek su Lietuvos dziudo federacija, tiek su Nacionaline dziudo asociacija. Susitikimus 

darėme atskirai, kad nesiveltume į ginčus, pabandėme išsiryškinti iš kur kilo tos problemos ir kokius galimus sprendimus 
mato tiek viena, tiek kita pusė. Kažkokių realių sąlyčio taškų nepastebėjom“; 

 „argumentai iš Nacionalinės dziudo asociacijos labai svarūs ir pagrįsti skaičiais, nes jei balai už sportinius 
rezultatus 80 ir 823, tai yra vienas prie 10, o sportinių klubų atstovavimas yra 80 procentų“; 

 „situacija kritinė ir sunkiai valdoma“. 
 

Nacionalinė dziudo asociacija, teikdama šį pasiūlymą, remiasi šiais argumentais: 
1. Nuo 2018 metų pasikeitus LR Sporto įstatymui nebegalioja nacionalinių federacijų pripažinimo tvarka, 

todėl Lietuvos dziudo federacija (LDF) prarado įstatymu suteiktus viešojo administravimo subjekto įgaliojimus, 
pagal kuriuos tik ji galėjo organizuoti nacionalinius čempionatus ir formuoti šalies rinktines. 

2. LDF yra tarptautinės dziudo federacijos (IJF) narė  ir yra pripažinta vienintele IJF atstove Lietuvoje. 
Tuo pagrindu LDF yra vienintelė Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) narė. LDF privalo laikytis IJF ir 
Olimpinės chartijos nuostatų. 

3. Aukštesnių organizacijų LDF suteikti įgaliojimai liečia tik su ja narystės struktūromis susietus subjektus 
ir jų sportininkus, tačiau Olimpinė chartija gina visus sportininkus be išimties. Sportininkų teises gina ir 
diskriminaciją draudžia LR Konstitucija, Sporto įstatymas ir Lygių galimybių įstatymas.  

4. Dziudo sportas nėra jokios organizacijos išskirtinė nuosavybė. 
5. LR teisės aktai numato galimybę veikti kelioms asociacijoms, kurių tikslas šalies mastu plėtoti dziudo 

judėjimą ir sportą. 
6. LR Konstitucija garantuoja piliečių teisę vienytis į asociacijas ir draudžia versti dalyvauti asociacijų 

veikloje. 
7. Nacionalinė dziudo asociacija išvystė sėkmingą veiklą ir vienija didžiąją dalį (48) realiai veikiančių 

šalies dziudo sporto klubų ir organizacijų. 
8. Lietuvos dziudo federacija, kaip IJF narė, ir Nacionalinė dziudo asociacija, kaip turinti daugumos šalies 

dziudo sporto subjektų mandatą, yra svarbūs veiksniai Lietuvos dziudo plėtojimui. 
9. LDF ir NDA resursų bei įtakos sujungimas būtų nauda Lietuvos dziudo sportui ir jo visuomenei. 
 
Remiantis aukščiau išdėstytais argumentais Nacionalinė dziudo asociacija siūlo: 
1. Sujungti Lietuvos dziudo federaciją ir Nacionalinę dziudo asociaciją; 
2. Pasinaudojant šalies sporto institucijų mediacija, organizacijų vykdomiesiems komitetams suderinti 

jungimosi sąlygas, naujų įstatų projektą ir kreiptis į organizacijų visuotinius narių susirinkimus dėl susijungimo 
patvirtinimo savo įstatų nustatyta tvarka; 

3. Pereinamuoju laikotarpiu organizuoti bendrus nacionalinius čempionatus ir kartu formuoti šalies 
rinktines; 

4. Abiem pusėm atsisakyti pretenzijų ir nutraukti bet kokį organizacijų valdymo organų, narių ir 
sportininkų persekiojimą. 
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