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Patvirtinta 2023.02.13 

 

  

LIETUVOS ŠOKIŲ ASOCIACIJOS 2023m. NARIŲ PRIĖMIMO, DALYVAVIMO IR 

ŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS BEI REITINGINIŲ VARŽYBŲ IR METINIŲ 

ŠOKĖJŲ APDOVANOJIMŲ TAISYKLĖS 

2023 m. vasario 13 d. Nr. 20230213 

Kaunas 

1. Bendrosios nuostatos 

1.1. Šios taisyklės nustato šokių studijų, mokyklų, organizacijų priėmimo į Lietuvos šokių 

asociacijos narius (toliau – nariai), dalyvavimo asociacijos veikloje bei pašalinimo iš jos tvarką. 

1.2. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos 

Respublikos civiliniu kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei Lietuvos šokių 

asociacijos (toliau – asociacija) įstatais.  

1.3. Šių taisyklių privalo laikytis visi juridiniai asmenys ir fiziniai asmenys, esantys asociacijos 

nariais. 

2. Priėmimas į asociaciją 

2.1. Asociacijos veikloje dalyvauti ir asociacijos paslaugomis naudotis gali tik įmonės, fiziniai 

asmenys, esantys asociacijos nariais. 

2.2. Asociacijos nariais gali būti visų rūšių bei įvairių nuosavybės formų juridiniai asmenys, 

fiziniai asmenys, kurie vykdo visuomenei naudingą veiklą šokių, sporto, kultūros, gyventojų 

sveikatinimo srityje, populiarina šokį, ugdo sveiką žmonių gyvenseną ir/ar teikiantys su šiomis 

veiklomis susijusias paslaugas. Asociacijos nariais taip pat gali būti kiti juridiniai asmenys, 

kurie vienija juridinius asmenis, susijusius su šokių, ugdymo, sveikatinimo arba šioje srityje 

teikiamų paslaugų verslu. 

2.3. Nariai privalo laikytis asociacijos įstatų, taisyklių bei asociacijos organų sprendimų. 

Asmuo, veikęs ir/ar veikiantis prieš asociacijos interesus, turėjęs ir/ar turintis priešiškų 

asociacijos tikslams interesų arba pažeidęs Lietuvos Respublikos įstatymus, gali būti 

nepriimtas į asociaciją. 

2.4. Norintys tapti asociacijos nariu, asociacijai privalo pateikti dokumentus ir sumokėti 

asociacijos mokesčius: 

2.4.1. nustatytos formos prašymą el. paštu danceteamlt@gmail.com dėl įstojimo į asociaciją;  

2.4.2. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją arba išrašo iš Juridinių asmenų registro 

kopiją; 

2.4.3. tinkamai užpildytą nustatytos formos nario anketą; 

2.4.4. atskirais atvejais, asociacijai pareikalavus, įmonė privalo pateikti ir kitus dokumentus; 

2.4.5. visi dokumentai gali būti pateikti elektroniniu būdu, el. paštu danceteamlt@gmail.com; 

2.4.6. dokumentų kopijas tvirtina įmonės vadovas savo parašu ir antspaudu, jeigu įmonė jį 

naudoja savo veikloje; 

2.5. Prašymai dėl priėmimo į asociacijos narius, klausimai dėl išbraukimo iš sąrašo, taip pat 

prašymai pašalinti iš narių svarstomi valdybos daugumos posėdyje.  

2.6. Asociacijos narys turi teisę: 

2.6.1. naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis; 

2.6.2. dalyvauti asociacijos rengiamose varžybose, renginiuose, seminaruose, konferencijose; 

2.6.3. raštu, elektroniniu būdu el. p. danceteamlt@gmail.com, teikti siūlymus dėl asociacijos 

veiklos sąlygų gerinimo, dėl asociacijos ir jos organų veiklos organizavimo; 

2.6.4. teisės aktų nustatyta tvarka susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą 

asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą; 
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2.6.5. dalyvauti visuotiniame narių susirinkime ir balsuoti. Nario atstovas gali būti išrinktas į 

asociacijos valdymo organus; 

2.6.6. ginčyti teisme visuotinio narių susirinkimo bei valdybos daugumos nutarimus ir 

sekretoriato sprendimus; 

2.6.7. bet kada išstoti iš asociacijos, prieš tai su ja atsiskaičius. Tokiu atveju stojamieji nario 

įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami; 

2.6.8. kitas teisės aktuose nustatytas teises. 

2.7. Asociacijos narys privalo: 

2.7.1. laikytis asociacijos įstatų; 

2.7.2. laiku mokėti stojamąjį (50 EUR - penkiasdešimt EUR 0,00 ct.) ir kasmetinį šokėjo nario 

mokestį (10 EUR - dešimt EUR 0,00 ct.). Kasmetinis šokėjo nario mokestis mokamas per 

pirmas asociacijos varžybas, kuriose dalyvaujama. Surinktos lėšos už nario mokestį, 

naudojamos asociacijos organizuojamiems renginiams, asociacijos plėtros išlaidoms bei 

administravimui; 

2.7.3. laikytis asociacijai prisiimtų įsipareigojimų; 

2.7.4. laikytis visuotinio narių susirinkimo ir valdybos daugumos priimtų nutarimų; 

2.7.5. informuoti asociaciją apie įmonės registravimo dokumentų pasikeitimą (adresas, 

vadovas ir pan.); 

2.7.6.vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas. 

2.8. Sprendimą dėl priėmimo į asociacijos narius priima valdyba daugumos nutarimu. Apie 

priimtą nutarimą pareiškėjas informuojamas raštu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 

dešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos. 

2.9. Po valdybos daugumos sprendimo narys į narių sąrašą įrašomas sumokėjus vienkartinį 

mokestį ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo valdybos daugumos nutarimo priėmimo dienos. 

Sumokėjus mokesčius, narys įrašomas į asociacijos duomenų bazę. Nuo įrašymo dienos narys 

turi teisę naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis. 

2.10. Stojamųjų įnašų, narių mokesčių dydis ir jų mokėjimo tvarka gali būti pakeista visuotinio 

susirinkimo nutarimu. 

3. Narystė asociacijoje 

3.1. Įmonė ar fizinis asmuo, esantis asociacijos nariu ir keičiantis savo statusą, pavadinimą ar 

atliekantis kitus veiksmus, susijusius su įmonės veiklos pertvarkymu, privalo apie tai pranešti 

asociacijai.  

3.2. Teisės ir įsipareigojimai susiję su naryste asociacijoje gali pereiti kitam juridiniam 

asmeniui pagal Lietuvoje veikiančius norminius aktus. 

 

4. Narystės asociacijoje pabaiga 

4.1. Narystė ar kandidatavimas į narius asociacijoje pasibaigia: 

4.1.1. pasibaigus nario juridiniam asmeniui (4.2 p.); 

4.1.2. ją nutraukus įstatuose nustatytais atvejais ir tvarka (4.3-4.5 p.). 

4.2. Narystė asociacijoje pasibaigia nuo to momento, kai narys yra išregistruotas iš Juridinių 

asmenų registro (CK 2.95 str.). Asmuo išbraukiamas iš asociacijos narių sąrašų valdybos 

daugumos nutarimu, įforminus įsakymu. 

4.3. Bet kuris asociacijos narys gali išstoti iš asociacijos, pateikęs raštišką pareiškimą. 

Sprendimas dėl nario pareiškimo išstoti iš asociacijos priimamas valdybos daugumos nutarimu, 

įforminant įsakymu. Nuo pareiškimo įteikimo momento pareiškėjas netenka teisės naudotis 

asociacijos teikiamomis paslaugomis, o jo atstovai asociacijoje netenka įgaliojimų. 

4.4. Asociacija turi teisę pašalinti narį, jeigu: 

4.4.1. nario veikla ir tikslai prieštarauja asociacijos tikslams ir uždaviniams; 

4.4.2. jei narys nevykdo asociacijai prisiimtų finansinių įsipareigojimų; 
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4.4.3. jei narys nesilaiko Lietuvos Respublikos įstatymų, visuotinio susirinkimo ir valdybos 

daugumos priimtų nutarimų; 

4.4.3. jei narys diskredituoja ar žemina asociacijos vardą. 

4.5. Narys pašalinamas iš asociacijos valdybos daugumos nutarimu ir įsakymu, ne vėliau kaip 

prieš mėnesį pranešus apie pašalinimo galimybę ir motyvus nariui, kurio pašalinimas ar 

išbraukimas yra sprendžiamas. Nuo pranešimo išsiuntimo dienos šalinamiems asmenims 

sustabdoma narystė. 

4.6. Išstojusiems bei pašalintiems iš asociacijos nariams, įmokėtos įmokos negrąžinamos. 

5. Reitinginių varžybų organizavimas ir taisyklės 

5.1. Asociacijos reitingines varžybas organizuoja varžybų organizatoriai, priklausantys 

asociacijai. Reitinginių varžybų grafikas skelbiamas danceteam.lt puslapyje. Tarp 

organizatoriaus ir asociacijos turi būti pasirašyta varžybų organizavimo sutartis ir taisyklės. 

Nacionalinės reitinginės varžybos nėra reglamentuojamos IDO. Organizatoriaus varžybų 

nuostatai gali turėti tam tikrų išlygų atsižvelgiant į IDO taisykles. 

5.2. Varžybų startiniai mokesčiai yra mokami varžybų organizatoriui.  

5.3. Varžybų organizatoriai, norintys organizuoti reitingines naujo sezono Lietuvos šokių 

asociacijos varžybas, privalo iki einamųjų metų birželio 1d. pateikti prašymus organizuoti 

varžybas Lietuvos šokių asociacijai. Prašymas tvirtinamas valdybos daugumos nutarimu ir 

įsakymu per vieną mėnesį po prašymo pateikimo.  

5.4. Asociacijos reitinginėse varžybose šokėjai ir komandos kaupia reitingo taškus. Pagal 

surinktą taškų skaičių šokėjai ir komandos yra reitinguojami bendroje šokėjų bei komandų 

įskaitoje. Reitingo ir taškų lentelė: 

REITINGO LENTELĖ 

Vieta Taškai Vieta Taškai 

1 40 12 10 

2 35 13 9 

3 30 14 8 

4 25 15 7 

5 20 16 6 

6 18 17 5 

7 16 18 4 

8 14 19 3 

9 13 20 2 

10 12 > 21 1 

11 11 
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5.5. Papildomas faktorius vertinant vienodai reitinguose surinkusius taškų šokėjus ar komandas 

– Lithuanian open varžybos – papildomas balas skiriamas tiems vienodai taškų surinkusiems 

šokėjams ar komandoms, kurie/kurios užėmė aukštesnę vietą ir gavo daugiau reitingo balų 

šiose varžybose.   

 

6. Šalies atstovavimas IDO Pasaulio čempionatuose  

6.1. Asociacija, atsižvelgus į šalies šokėjų reitingų rezultatus deleguoja šalies atstovus į 

International Dance Organization (toliau IDO) Pasaulio čempionatus. Reitingo rezultatai 

skaičiuojami šia tvarka: 

6.1.1. Solo ir duo kategorijų – iš trijų reitinginių varžybų;  

6.1.2. Small group, formation ir production (jei atitinka IDO taisykles) kategorijų – iš dviejų 

geriausių varžybų rezultatų.  

6.2. Papildomas faktorius vertinant vienodai taškų reitinguose surinkusius šokėjus ar komandas 

- Lithuanian open varžybos – papildomas balas skiriamas tiems vienodai taškų surinkusiems 

šokėjams ar komandoms, kurie/kurios užėmė aukštesnę vietą ir gavo daugiau reitingo balų 

šiose varžybose.   

6.3. Nesant reitinginių šokio kategorijų varžybų Lietuvoje, pvz. Popping, Breakdance stiliaus, 

Production (pagal IDO taisykles) kategorijos, į čempionatą gali važiuoti tik asociacijos nariai, 

net ir nesudalyvavę nei vienose reitinginėse varžybose.  

6.4. Šokėjai ir komandos įgiję teisę atstovauti Lietuvą, turi raštu informuoti asociaciją apie 

dalyvavimą ne vėliau kaip du mėnesiai iki čempionato.  

6.5. Jei komanda ar studija nėra sudalyvavusi nei vienose einamųjų metų reitinginėse 

varžybose, ji neįgyja teisės dalyvauti IDO Pasaulio čempionatuose.  

6.6. Lietuvos šokių asociacija reguliuoja Lietuvai atstovaujančių šokėjų skaičiaus kvotas 

nepriklausomai nuo IDO šalių nustatytų kvotų.  

6.7. Vykstant į Pasaulio čempionatus Lietuvos šokių asociacijai yra mokami šie mokesčiai: 

IDO licenzijos metinis mokestis šokėjui, IDO startinis mokestis šokėjui ir Dance Team 

administravimo mokestis. Sumos skaičiuojamos pagal einamųjų metų IDO pateiktas taisykles.  

6.8. Vykstant į IDO čempionatus turi būti laikomasi IDO varžybų taisyklių.  

6.9. Pažeidus IDO varžybų taisykles, taikomos nuobaudos, atsižvelgiant į pažeidimo 

mąstą.  Nuobaudos dydį sprendžia asociacijos valdyba daugumos nutarimu ir įsakymu per 

vieną mėnesį nuo pažeidimo. 

 

7. Šalies atstovavimas 2023m. IDO Europos čempionate 

7.1. Asociacija, atsižvelgus į šalies šokėjų reitingų rezultatus ir į papildomas sąlygas deleguoja 

šalies atstovus į IDO Europos čempionatą.  

7.2. Nesant reitinginių šokio kategorijų varžybų Lietuvoje, pvz. Popping, Breakdance stiliaus, 

Production (pagal IDO taisykles) kategorijos, į čempionatą gali važiuoti tik asociacijos nariai, 

net ir nesudalyvavę nei vienose reitinginėse varžybose. Papildomos sąlygos: 

7.2.1. pirmenybė skiriama toms studijoms, kurios yra dalyvavę reitinginėse varžybose 

Lietuvoje. Rezultatai skaičiuojami pagal dviejų pirmų reitinginių varžybų rezultatus.  

7.2.2. likus laisvų vietų pagal Dance Team kvotą, į čempionatą gali vykti šokėjai ir komandos, 

kurie nėra dalyvavę reitinginėse varžybose, bet yra asociacijos nariai (2.7.2 p.). 

7.3. Šokėjai ir komandos, planuojantys atstovauti Lietuvą, turi raštu informuoti asociaciją apie 

dalyvavimą ne vėliau kaip du mėnesiai iki čempionato.  

7.4. 2023m. Europos čempionato rezultatai neįtraukiami į Lietuvos reitingo skaičiavimus. Už 

aukštus pasiekimus (1,2,3 vietos) šokėjai ir komandos apdovanojami 2023m. Lietuvos šokėjų 

reitingų apdovanojimuose.  

7.5. Lietuvos šokių asociacija reguliuoja Lietuvai atstovaujančių šokėjų skaičiaus kvotas 

nepriklausomai nuo IDO šalių nustatytų kvotų.  
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7.6. Vykstant į Europos čempionatą, Lietuvos šokių asociacijai yra mokami šie mokesčiai: IDO 

licenzijos metinis mokestis šokėjui, IDO startinis mokestis šokėjui ir Dance Team 

administravimo mokestis. Sumos skaičiuojamos pagal einamųjų metų IDO pateiktas taisykles.  

7.7. Vykstant į IDO čempionatus turi būti laikomasi IDO varžybų taisyklių.  

7.8. Pažeidus IDO varžybų taisykles, taikomos nuobaudos, atsižvelgiant į pažeidimo mąstą. 

Nuobaudos dydį sprendžia asociacijos valdyba daugumos nutarimu ir įsakymu per vieną 

mėnesį nuo pažeidimo. 

 

8. Metinių šokėjų apdovanojimų taisyklės  

8.1. Asociacija, atsižvelgus į šalies šokėjų reitingų rezultatus, rengia metinius šokėjų 

apdovanojimus. Apdovanojimų reitingo rezultatai skaičiuojami šia tvarka: 

8.1.1. Solo, duo, small group, formation ir production (jei atitinka IDO taisykles) kategorijų – 

iš trijų geriausių reitinginių varžybų rezultatų (trys Lietuvos reitinginės varžybos ir Pasaulio 

čempionatas);   

8.2. Papildomi faktoriai vertinant vienodai taškų reitinguose surinkusius šokėjus ar komandas 

– Lithuanian open varžybos – papildomas balas skiriamas tiems vienodai taškų surinkusiems 

šokėjams ar komandoms, kurie/kurios užėmė aukštesnę vietą ir gavo daugiau reitingo balų 

šiose varžybose. 

8.3. 2023 m. mini kids, adults2 amžiaus ir production (jei neatitinka IDO taisyklių) kategorijos 

nėra reitinguojamos Lietuvos šokėjų apdovanojimams.  

8.4. Taškų už laimėjimus IDO Pasaulio čempionate reitingo lentelė: 

 

 

REITINGO LENTELĖ 
SOLO 

REITINGO LENTELĖ 
DUO, SMALL GROUP, FORMATION 

Vieta Taškai Vieta Taškai 

1 60 1 80 

2 50 2 70 

3 40 3 60 

finalas 30 finalas 50 

pusfinalis 20 pusfinalis 40 

ketvirtfinalis 10 ketvirtfinalis 30 

aštuntfinalis 5 aštuntfinalis 20 

šešioliktfinalis 1 šešioliktfinalis 10 

 pirmas etapas 1  pirmas etapas 5 

 

9. Baigiamosios nuostatos 

9.1 Informacija apie Lietuvos šokių asociacijos varžybų taisykles, varžybų kalendorius, šokėjų 

reitingų sąrašai bei kita svarbi informacija skelbiama Dance Team LT tinklalapyje 

(danceteam.lt) ir socialinių tinklų paskyrose.  

 

 


