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LIETUVOS TRIATLONO FEDERACIJOS 

Vykdomojo komiteto nutarimų 

PROTOKOLAS Nr. 21/4 

Data: 2021 m. vasario mėn. 2 d. 16:00 – 17:30 

Vieta: “MS Teams” platforma 
 
 
Dalyviai: 
Saulius Batavičius – SB, Prezidentas; Agnė Šniukienė – AŠ, viceprezidentė; Donatas 
Zaveckas – DZ, viceprezidentas; Mantas Marcinkevičius – MM, viceprezidentas; Dainius 
Šimkaitis – DŠ, generalinis sekretorius 
 
DARBOTVARKĖ 
 
1. Posėdžio atidarymas. Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai. Darbotvarkės 
patvirtinimas; 
2. Atnaujintos 2021 m. varžybų organizatorių taisyklių redakcijos pristatymas, diskusija ir 
tvirtinimas; 
3. Lietuvos triatlono federacijos 2021 m. sportininkų licencijų aprašo pristatymas ir 
tvirtinimas; 
4. Aukšto sportinio meistriškumo ir trenerių komiteto kandidatų pristatymas, diskusija ir 
rinkimas. 
5. Techninio komiteto kandidatų pristatymas, diskusija ir rinkimas. 
6. Sporto plėtros komiteto kandidatų pristatytmas, diskusija ir rinkimas. 
7. Kandidatūrų į VK narius priėmimo tvarka ir terminas. 
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DARBOTVARKĖS EIGA: 

 

1. Klausimas: Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai ir tvirtinimas. 

 

Svarstyta: 

Prezidentas Saulius Batavičius pasiūlė save užimti posėdžio pirmininko pareigas, o Dainių 

Šimkaitį užimti sekretoriaus pareigas. 

 

Balsuota: 

Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 0 

 

Nutarta: 

Tvirtinti  Saulių Batavičių posėdžio pirmininku ir Dainių Šimkaitį posėdžio sekretoriumi. 

 

2. Klausimas: Atnaujintos 2021 m. varžybų organizatorių taisyklių redakcijos 

pristatymas, diskusija ir tvirtinimas. 

 

Svarstyta: 

Vykdomajam komitetui pristatyta 2021 m. varžybų organizatorių taisyklių redakcija. 

Pažymėta, kad sumažintas varžybų nuostatų teikimo terminas organizatoriams (nuo 45 iki 30 

d. iki varžybų pradžios), pasiūlyta, kad licencijos būtų tik rekomenduojamo pobūdžio. Visgi, 

daugumai VK narių nesutikus, prieita prie bendro išvados, kad licencijos turėtų būti 

privalomos. Siūlytą išimtį daryti tik Lietuvos žiemos triatlono čempionatui, nes dar nėra 

galutinai išbaigta elektroninių licencijų platforma ir pirkimo tvarka. Taip pat siūlyta nuo 2021 

metų pradėti taikyti tarptautinę praktiką ir į LTF koordinuojamas varžybas skirti techninį 

delegatą. Papildomai kalbėta apie teisėjų kategorijas ir aprašą, o teikiamame dokumente 

pažymėti 2 ir 3 kategorijų teisėjų rekomendaciniai užmokesčiai. 
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Diskusijos pabaigoje pasidomėta dėl siūlomos techninio delegato varžybų ataskaitos formos. 

Pasiūlyta tvirtinti esamą ataskaitos formą ir ją tobulinti sezono eigoje, atsakingu paskirti LTF 

techninį komitetą. 

 

 

Balsuota: 

Dėl 2021 m. varžybų organizatorių taisyklių redakcijos.  

Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 0 

 

Nutarta: 

Tvirtinti siūlomą redakciją su pakeitimais projekte: nurodyti LTF licencijų būtinumą norint 

dalyvaut Lietuvos čempionatuose. Iš šio sąrašo išskirti tik Lietuvos žiemos triatlono 

čempionatą, dėl dar neužbaigtos elektroninių licencijų sistemos. 

 

3. Klausimas: Lietuvos triatlono federacijos 2021 m. sportininkų licencijų aprašo 

pristatymas ir tvirtinimas; 

 

Svarstyta: 

Pristatytas licencijų projektas, kainodara ir aprašas. Nesulaukta vieningos nuomonės dėl 

esamo projekto – išsiskyrė VK pozicijos kainodaros atžvilgiu. Pasiūlyta per savaitę detaliau 

įsigilinti į siūlomą projektą, peržiūrėti kainodarą, nuolaidų pasiūlymus LTF nariams. 

Vieningo pritarimo atidėjimo atžvilgiu nesulaukta. Visgi, po tolimesnės diskusijos, siūlyta 

galutinį licencijų variant pasitvirtinti 2021.02.10 posėdžio metu. 

 

Balsuota: 

Balsuota už siūlymą licencijų svarstymą atidėti kitam VK posėdžiui 

Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 0 

 

Nutarta: 

Grįžti prie licencijų klausimo 2021.02.10 VK posėdžio metu. 
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4. Klausimas: Aukšto sportinio meistriškumo ir trenerių komiteto kandidatų 

pristatymas, diskusija ir rinkimas. 
 

Svarstyta: 

Pristatyti 9 komiteto kandidatai ir jų motyvacija. Pastebėta, kad turimame komiteto apraše yra 

abiprėžta 7 + 1 (pirmininkas) sudėtis. Diskutuota, kad aprašas neturėtų būti ribotuvas 

atmetantis stiprius ir veržlius kandidatus. Siūlyta aprašą tobulinti atsižvelgiant į Federacijos 

poreikius. 

 

Nagrinėjant kandidatūras išskirta Alberto Casillas Garcia kandidatūra. Diskusijos metu 

svarstyta, kad anglakalbė komiteto komunikaciją, gali labai apsunkinti patį organo darbą. 

Pabrėžta, kad siekiama sukurti darbingą ir vieningą atmosferą. Todėl siūlyta atskirai 

susisiekti su Alberto Casillas Garcia, ir kalbėti dėl atskiros patariamosios rolės Federacijoje. 

Taip pat, kalbėta, kad į komitete nėra kelių svarbių triatlono trenerių, kurie galimai išskristų 

iš bendros diskusijos. Todėl pasiūlyta pakalbėti su treneriais, o komiteto atsiklausti sutikimo 

priimti dar du narius. Pagal komiteto sutikimą, praplėsti arba ne, komiteto aprašą. 

  

Balsuota: 

Tvirtinti Aukšto sportinio meistriškumo ir trenerių komiteto sudėtį. Su Alberto Casillas 

Garcia susisiekti atskirai ir apkalbėti galimą prisidėjimą prie Federacijos veiklos. Susisiekti 

su Sonata Ramoškevičiūte ir Eugenijumi Rakitinu ir pasiūlyti prisidėti prie komiteto veiklos. 

Tvirtinamus narius informuoti apie pasiūlymą pridėti dar du narius ir laukti pastarųjų 

pritarimo. 

 

Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 0 

 

Nutarta: 

Tvirtinti komiteto sudėtį. 

 

 

5. Klausimas: Techninio komiteto kandidatų pristatymas, diskusija ir rinkimas. 
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Svarstyta: 

Pristatyti komiteto kandidatai ir jų motyvacijos. Kandidatai didesnių VK diskusijų 

nesusilaukė. Pastebėta tik tai, kad Lietuvos triatlono taurės atstovas AJ teikė kandidatūras į 

du komitetus. Peržiūrėjus įstatus patikinta, kad tai nėra draudžiama, nors nėra ir įprasta 

praktika. Pažymeta, kad vienas fizinis asmuo tik negali turėti daugiau nei vieno mandato 

Vykdomajame komitete. AJ kandidatūrai esamuoju atvėju neprieštarauta. 

  

Balsuota: 

Balsuota už techninio komiteto kandidatų tvirtinimą. 

  

Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 0 

 

 

Nutarta: 

Tvirtinti techninį komitetą ir nedelsiant šaukti pirmą komiteto posėdį. 

 

 

6. Klausimas: Sporto plėtros komiteto kandidatų pristatytmas, diskusija ir rinkimas. 

 

Svarstyta: 

Analogiškai prieš tai nagrinėtam klausimui atkreipta dėmesį tik į AJ kandidatūra. Svarstyta, 

kad kandidatas yra labai didelę patirtį tiek organizavimę, tiek sporto administravime turintis 

asmuo, todėl AJ demonstruojant motyvaciją, nebūtų teisinga nušalinti asmenį nuo vieno ar 

kito komiteto veiklos. Taip pat pastebėta, kad esamas sporto plėtros komiteto aprašas mini tik 

4 narius, kas nėra logiška, turint omenyje, kad komiteto tikslas yra ryšių plėtojimas. 

Svarstyta, kad būtent šiam komitetui reikia didesnio, diversifikuoto narių skaičiaus. 
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Balsuota: 

Balsuota už sporto plėtros komiteto tvirtinimą ir aprašo papildymą. 

  

Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 0 

 

 

Nutarta: 

Tvirtinti sporto plėtros komiteto kandidatus. 

 

7. Klausimas: Kandidatūrų į VK narius priėmimo tvarka ir terminas. 

 

Svarstyta: 

Pristatyta, kad vasasrio 23 d. visuotinės Konferencijos metu numatoma rinkti VK narius, 

todėl būtina kandidatūrų teikimo sistema. Siūlyta nedelsiant išsiųsti LTF nariams kvietimą 

teikti kandidatūras į LTF VK ir etikos, revizijos komisiją, o pokalbių su komitetais metu 

siūlyti komitetams deleguoti savo pirmininkus atstovauti komitetų interesus VK. Kandidatūrų 

laukti iki vasario 11 dienos (imtinai). Numatyti vasario 9 d. pasitvirtinti preliminarią LTF 

visuotinės narių konfernecijos darbotvarkę. 

  

Balsuota: 

Balsuota dėl nustatytų terminų teikti kandidatūras į LTF VK ir revizijos, etikos komisiją. 

  

Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 0 

 

Nutarta: 

Nedelsiant išsiųsti LTF nariams informaciją apie teikimo į VK tvarką. 
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PRIEDAI: 

 

Priedas Nr.1: posėdžio dalyvių sąrašas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
__________________ 
Saulius Batavičius 
Posėdžio pirmininkas 

 
 
__________________ 
Dainius Šimkaitis 
Posėdžio sekretorius 
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Priedas Nr. 1 prie Lietuvos triatlono federacijos Vykdomojo komiteto posėdžio (VK-21/04), 

vykusio 2021 metų vasario 2 dieną 
 
 

VYKDOMOJO KOMITETO NARIŲ, DALYVAVUSIŲ 2021 METŲ VASARIO 2 
DIENOS POSĖDYJE, SĄRAŠAS 

 
 
 
 
 
 

Nr. Narys Balsų skaičius Parašas 
1. Saulius Batavičius 1  
2. Agnė Šniukienė 1  
3. Donatas Zaveckas 1  
4. Mantas Marcinkevičius 1  
5. Dainius Šimkaitis 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
__________________ 
Saulius Batavičius 
Posėdžio pirmininkas 

 
 
__________________ 
Dainius Šimkaitis 
Posėdžio sekretorius 
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