
Nacionalinės dziudo asociacijos 
Visuotinio narių ataskaitinio susirinkimo 

 
PROTOKOLAS 

 
2021 m. balandžio 15d.  

susirinkimas vykdomas nuotolinio susitikimo platformoje ZOOM 
 
Apie narių susirinkimą ir susirinkimo darbotvarkę 2021-03-31 pranešta asociacijos nariams 

el.paštu ir paskelbta asociacijos puslapyje https://www.lietuvosdziudo.lt/. 
Dalyvavo – 31 narys iš 52. Kvorumas yra.  
Darbotvarkė: 
1. Nario mokesčio lengvata už 2020 metus. 
2. KYU-DAN sistema. 
3. NDA veiklos ataskaita. 
4. NDA finansinė ataskaita.  
5. Vykdomojo komiteto narių veiklos ataskaitos.  
6. Vykdomojo komiteto narių įgaliojimų patvirtinimas arba naujai pasiūlytų perrinkimas.  
7. Įstatų keitimas.  
 
Prezidentas Marius Paškevičius tarė susirinkimo atidarymo žodį ir pasveikino visus 

susirinkusius. 
Susirinkimo dalyviams pasiūlyta nustatyti susirinkimo reglamentą: 
1. Balsų skaičiavimo komisijos ir balsavimo tvarkos tvirtinimas. 
2. Pirmininko tvirtinimas.  
3. Sekretoriaus tvirtinimas. 
4. Pasisakymų laiko ir klausimų kiekio nustatymas.  
5. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas. 
 
Balsų skaičiavimo komisijos ir balsavimo tvarkos tvirtinimas.  
Pasiūlyta:  
 į balsų skaičiavimo komisiją pasiūlyta Rasa Baltienė ir Miglė Julija Dudėnaitė; 
 balsavimo procedūrą pradėti nuo balsavimo „prieš“, po to „susilaikė“, likusius balsus 

užskaityti kaip balsavusius „už“. 
Balsuota: „prieš“ – nėra; „susilaikė“ – nėra; „už“ – 31 balsas. 
Nuspręsta: 
 į balsų skaičiavimo komisiją paskirti Rasą Baltienę ir Miglę Juliją Dudėnaitę; 
 balsavimo procedūrą pradėti nuo balsavimo „prieš“, po to „susilaikė“, likusius balsus 

užskaityti kaip balsavusius „už“. 
 

Susirinkimo pirmininko rinkimas. 
Pasiūlyta: Susirinkimui pirmininkauti pasiūlyta Lolita Dudėnienė. 
Balsuota: „prieš“ – nėra; „susilaikė“ – nėra; „už“ – 31 balsas. 



Nuspręsta: Susirinkimui pirmininkauti paskirta Lolita Dudėnienė. 
 
Susirinkimo sekretoriaus rinkimas.  
Pasiūlyta: Sekretoriauti pasisiūlė Miglė Julija Dudėnaitė. 
Balsuota: „prieš“ – nėra; „susilaikė“ – nėra; „už“ – 31 balsas. 
Nuspręsta: Susirinkimo sekretore paskirti Miglę Juliją Dudėnaitę. 
 
Pasisakymų laiko ir klausimų kiekio nustatymas. 
Pasiūlyta: Pasisakymų laiką apriboti iki 3 minučių. Klausimų kiekio neriboti. 
Balsuota: „prieš“ – nėra; „susilaikė“ – nėra; „už“ – 31 balsas. 
Nuspręsta: pasisakymams skirti iki 3 minučių ir neriboti klausimų kiekio.  
 
Darbotvarkės tvirtinimas. 
Pasiūlyta:  Patvirtinti pranešime apie narių susirinkimą paskelbtą darbotvarkę. 
Balsuota: „prieš“ – nėra; „susilaikė“ – nėra; „už“ – 31 balsas. 
Nuspręsta: Patvirtinti pranešime apie narių susirinkimą paskelbtą darbotvarkę. 
 
Narių susirinkimo darbotvarkė: 
1. Nario mokesčio lengvata už 2020 metus. 
2. KYU-DAN sistema. 
3. NDA veiklos ataskaita. 
4. NDA finansinė ataskaita.  
5. Vykdomojo komiteto narių veiklos ataskaitos.  
6. Vykdomojo komiteto narių įgaliojimų patvirtinimas arba naujai pasiūlytų perrinkimas.  
7. Įstatų keitimas.  
 
1. Nario mokesčio lengvata už 2020 metus. 
Atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos situaciją ir kylančius finansinius sunkumus sporto 

organizacijoms, siūloma nario mokestį už 2020 metus sumažinti ir nariams, kurių sportininkų 
skaičius neviršija 30 sportininkų – nustatyti 30 eurų, o nariams, kurių klubo sportininkų skaičius 
viršija 30 sportininkų – 50 eurų.  

E. Cchovrebovas iškėlė klausimą, kaip bus elgiamasi su tais nariais, kurių bendruomenės 
padalintos į atskiras teritorines organizacijas (klubus). Tokiu atveju, pasiūlyta esant finansiniams 
sunkumams kreiptis į asociacijos Vykdomąjį komitetą dėl išskirtinio nario mokesčio 
sumažinimo.  

A. Kasteckas iškėlė klausimą dėl sportininkų, kurie priklauso ir klubui, ir sporto centrui bei 
pabrėžė kylančio dvigubo mokesčio grėsmę. 

K. Bauža pasiūlė sporto centrus tokiu atveju atleisti nuo narystės mokesčio.  
Plungės rekreacijos ir sporto centro direktorius A. Viršilas pastebėjo, kad sporto centrams 

greičiausiai nekiltų sunkumų sumokėti 50 eurų nario metinį mokestį.  
A. Mikėnas pasiūlė visiems mokėti po 50 eurų, o dėl atskirų atvejų kreiptis raštu į NDA 

Vykdomąjį komitetą. 



Pasiūlyta balsuoti už A. Mikėno pasiūlymą visiems nariams nustatyti 50 eurų metinį 
nario mokestį, o esant finansiniams sunkumams – kreiptis raštu į NDA Vykdomąjį komitetą 
dėl nario mokesčio sumažinimo.  

Balsuota: „prieš“ – 1 balsas; „susilaikė“ – 1 balsas; „už“ – 29 balsai. 
Nuspręsta: Nariams mokėti 50 eurų metinį nario mokestį, o esant finansiniams 

sunkumams – kreiptis raštu į NDA VK dėl nario mokesčio sumažinimo.  
 
2. KYU-DAN sistema. 
Nacionalinės dziudo asociacijos KYU-DAN Komisaras Andrej Klokov pristatė KYU-

DAN sistemą ir KYU-DAN egzaminų reglamentą: 
 6-2 KYU egzaminai galėtų būti laikomi narių klubuose, prižiūrint ir egzaminuojant 

klubo treneriui;  
 1 KYU egzamine turėtų dalyvauti klubo treneris ir NDA KYU-DAN komisaras A. 

Klokov; 
 1-4 DAN egzamine – KYU-DAN komisijos atstovai; 
 sprendimus dėl aukštesnės 5-6 DAN kvalifikacijos priimtų NDA Vykdomasis 

komitetas.  
Pasiūlyta: Nukelti šį darbotvarkės klausimą sekančiam narių susirinkimui, iki to teikti 

pasiūlymus ir diskutuoti trenerių bendruomenėje.  
Balsuota: „prieš“ – nėra; „susilaikė“ – nėra; „už“ – 31 balsas. 
Nuspręsta: Nukelti šį darbotvarkės klausimą sekančiam narių susirinkimui, iki to teikti 
pasiūlymus ir diskutuoti trenerių bendruomenėje. 
 
3. Nacionalinės dziudo asociacijos 2020 metų veiklos ataskaita.  
Nacionalinės dziudo asociacijos iždininkas Linas Šantaras pateikė metinę veiklos ataskaitą, 

kurioje apžvelgė praėjusių metų varžybų dalyvių statistiką ir tendencijas. Pažymėta, kad dalyvių 
skaičius varžybose augo ir NDA sportininkai rodė geriausius rezultatus nacionaliniu lygmeniu. 
Taip pat buvo pateikta ataskaita apie teisinę veiklą dėl NDA narių interesų. Detali ataskaita 
pateikta asociacijos puslapyje www.lietuvosdziudo.lt.  

Pasiūlyta balsuoti dėl NDA veiklos ataskaitos tvirtinimo. 
Balsuota: „prieš“ – nėra; „susilaikė“ – 6 (nariai, atstovaujami VK narių); „už“ – 25 balsai. 
Nuspręsta: patvirtinti NDA veiklos ataskaitą. 
 
4. Nacionalinės dziudo asociacijos 2020 metų finansinės veiklos ataskaita. 
Nacionalinės dziudo asociacijos iždininkas Linas Šantaras pateikė finansinės apskaitos 

įmonės BDO parengtą finansinę ataskaitą už 2020m. Detali ataskaita pateikta asociacijos 
puslapyje www.lietuvosdziudo.lt. 

Pasiūlyta balsuoti dėl NDA 2020 metų finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimo. 
Balsuota: „prieš“ – nėra; „susilaikė“ – 6 (nariai, atstovaujami VK narių); „už“ – 25 balsai. 
Nuspręsta: patvirtinti NDA 2020 metų finansinės veiklos ataskaitą. 
 
 
 



5. SVARSTYTA: Vykdomojo komiteto narių metinės veiklos ataskaitos. 
Metines veiklos ataskaitas pateikė Viceprezidentė plėtrai Rasa Baltienė, generalinė 

sekretorė Lolita Dudėnienė, KYU-DAN komisaras Andrej Klokov, sporto seniūnė Miglė Julija 
Dudėnaitė, Vyr. treneris R. Lukošius ir Prezidentas Marius Paškevičius. 

NUTARTA: Vienbalsiu sprendimu tvirtinti Nacionalinės dziudo asociacijos Vykdomojo 
Komiteto narių metines veiklos ataskaitas – gerai.  

 
6. SVARSTYTA: Vykdomojo komiteto narių įgaliojimų patvirtinimas arba naujai 

pasiūlytų perrinkimas.  
SIŪLYTA: Laikinai ėjusius pareigas VK narius – Viceprezidentė plėtrai R. Baltienė, 

Generalinė sekretorė L. Dudėnienė, sporto seniūnė M. J. Dudėnaitė, Vyr. teisėjas A. Molodeckij 
– tvirtinti naujai metų kadencijai, kadangi nėra kitų iškeltų kandidatų į pareigas.  

NUTARTA: Patvirtinti laikinai ėjusius pareigas VK narius vienbalsiu sprendimu.  
 
7. SVARSTYTA: Įstatų keitimas. 
Nacionalinės dziudo asociacijos iždininkas L. Šantaras supažindino susirinkimo dalyvius 

su naujausiais įstatų pakitimais. 
 

„Turinys 

19. Revizorius 13 psl. 

20. Asociacijos turto, lėšų ir pajamų naudojimas 14 psl. 

21. Asociacijos veiklos kontrolės tvarka 15 psl. 

22. Asociacijos Įstatų keitimo tvarka 15 psl. 

 

3.1.2. atstovauti ir ginti Asociacijos narių ir jų narių bei jų vienijamos visuomenės interesus; 

7.7.7. Jei Asociacijos narys per praėjusius metus nevykdė realios veiklos ar vykdė veiklą, tiesiogiai 
nesusijusią su sportininkų ruošimu, einamaisiais metais jam suspenduojama balso teisė narių 
susirinkime, balso teisė suspenduojama ir jo atstovams savivaldų veikloje.  

7.7.8. Jei Asociacijos narys nevykdo savo pareigų nurodytų įstatų 7.8. punkte, Vykdomojo komiteto 
sprendimu jam gali būti suspenduota balso teisė narių susirinkime bei jo atstovams savivaldų veikloje. 

12.4.4. Forume vykdomas slaptas balsavimas. 

15.10. Jei Vykdomojo komiteto narys nevykdo Vykdomojo komiteto sprendimų arba netinkamai vykdo 
savo pareigas, 2/3 visų Vykdomojo komiteto narių balsų dauguma jo veikla gali būti suspenduojama ir 
Asociacijos narių susirinkimo nutarimu, jis gali būti pašalinamas iš Vykdomojo komiteto narių. 

16.1. Vykdomojo komiteto sprendimai priimami posėdžiuose, kurių sušaukimą gali inicijuoti bet kuris iš 
komiteto narių ne anksčiau kaip 2 dienos iki posėdžio. Jeigu visi komiteto nariai sutinka, šio termino galima 
nesilaikyti. 



Po 18 punkto įterpiamas papildomas punktas. 

19. Revizorius 

19.1. Revizorius prižiūri Asociacijos valdymo organų ir savivaldų veiklos atitikimą: 

19.1.1. Asociacijos tikslams; 

19.1.2. LR teisės aktų ir Asociacijos įstatų reikalavimams; 

19.1.3. Olimpinėje chartijoje išdėstytiems gerojo valdymo principams; 

19.1.4. LR Sporto įstatyme išvardintiems sporto principams bei LR Viešojo administravimo įstatyme 
išvardintiems viešojo administravimo principams. 

19.2. Revizorius turi teisę dalyvauti Asociacijos valdymo organų ir savivaldų posėdžiuose, susipažinti su 
Asociacijos veiklos dokumentais bei esant poreikiui kreiptis konsultacijų į specialistus. Specialistų 
paslaugas apmoka Asociacija. 

19.3. Revizorius savo veikloje turi siekti mažiausių sąnaudų ir didžiausio rezultato, o patikrinimo mastas 
ir jo įgyvendinimo priemonės turi atitikti būtinus ir pagrįstus tikslus. 

19.4. Išaiškėjus Asociacijos valdymo organų ir savivaldų veiklos neatitikimo 19.1. punkte nurodytiems 
reikalavimams revizorius turi įspėti veiklos vykdytojus, o pastariesiems per protingą terminą neištaisant 
veiklos trūkumų, dėl pažeidimų kreiptis į aukštesnius Asociacijos organus, kompetentingas institucijas 
ar teismą. 

19, 20 ir 21 punktų numerius atitinkamai pakeisti į 20, 21 ir 22.“ 

 
NUTARTA: Vienbalsiai pritarti įstatų keitimui. Su įstatų pakeitimais ir naujausia versija 

galima susipažinti www.lietuvosdziudo.lt.  
 
Susirinkime pirmininkauja: Lolita Dudėnienė   
 
 
Susirinkime sekretoriauja: Miglė Julija Dudėnaitė  
 
 


