
 

 
                                                                                                                                                                       

Lithuanian Triathlon Federation 
Žemaitės str. 6, LT-03117 Vilnius 

Reg.code 191367288 
www.triatlonas.lt; info@triatlonas.lt 

 
 

 

Vykdomojo komiteto nutarimų 

PROTOKOLAS Nr. 21/3 

2021 m. sausio mėn. 19 d. 16:00 – 17:50 

 

Posėdžio vieta:  virtuali “Microsoft Teams” platforma. 

Posėdyje dalyvavo vykdomojo komiteto nariai: Saulius Batavičius, Donatas Zaveckas, Agnė 

Šniukienė, Mantas Marcinkevičius ir Dainius Šimkaitis. Penki (5) vykdomojo komiteto nariai 

iš penkių (5) – kvorumas yra. 

 

Posėdžio pirmininkas: Saulius Batavičius 

Posėdžio sekretorius: Dainius Šimkaitis 

 

DARBOTVARKĖ: 
 
1. Posėdžio atidarymas. Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai. Darbotvarkės 
patvirtinimas; 
2. Veiksmų/ sutarčių, įvykdytų per periodą nuo paskutinio VK posėdžio (01.08) pristatymas; 
3. VšĮ “Bėglys” (Runglorious Bastards) prašymo stoti į LTF svarstymas ir balsavimas; 
4. 2021 metų LTF biudžeto projekto pristatymas, svarstymas ir tvirtinimas; 
5. 2021 metų Lietuvos nacionalinių (elito) rinktinių komplektavimo aprašo pristatymas, 
diskusija ir tvirtinimas; 
6. 2021 metų Lietuvos amžiaus grupių rinktinių komplektavimo aprašo pristatymas, diskusija 
ir tvirtinimas; 
7. Lietuvos triatlono federacijos 2021 metų reitingo projekto pristatymas ir tvirtinimas; 
8. Kandidatūrų į VK narius priėmimo tvarka ir terminas; 
9. Ateinančio VK posėdžio data, vieta ir preliminarūs klausimai; 
 
 

 

 

 

 

 

 

DARBOTVARKĖS EIGA: 
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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: Veiksmų/ sutarčių, įvykdytų per periodą nuo paskutinio VK posėdžio 
(01.08) pristatymas 

 

Svarstyta: 

Dainius Šimkaitis supažindino komiteto narius su atliktais darbais įvykdytais po paskutinio 

VK posėdžio (01.08): 

1. Sudaryta sutartis su buhalerinės apskaitos paslaugas teikiančia įmone - 100 eur/mėn; 

2. Paviešintas varžybų kalendorius; 

3. Atidaryta rinkimų į komitetus kandidatūrų registracija. Pabrėžta, kad kandidatūros 

teikiamos aktyviai į visus komitetus; 

4. Pradėtos braižyti naujos LTF internetinės svetainės gairės ir funkcionalumas; 

5. Antras LTF logotipo rinkimo etapas – atviras patariamojo pobūdžio balsavimas; 

6. Parengtas LTF biudžeto projektas; 

7. Užbaigtas LTF 2021 reitingas; 

8. Sutarta dėl Baltic Cup etapų Lietuvoje; 

9. 7 VK21/02 patvirtinti nariai susimokėjo stojimo ir narystės mokesčius – visi; 

10.  Gauta 2020 ¾ ketvirčių ataskaita finansinė. 
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Pasiteiravus ar jau gauta metinę 2020 metų finansinė ataskaita, Prezidentas SB patikino, kad 

dar ne, bet tikimasi greitu metu ataskaitą turėti ir pateikti vasario 23 d. konferencijos metu.  

 

Balsuota: 

Balsuota už atliktų darbų tvirtinimą. 

Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 0 

 

 

3. Klausimas: Kandidato į LTF narius VšĮ “Bėglys” svarstymas 

 

Svarstyta: 

Vykdomajam komitetui pristatytas VšĮ “Bėglys” (Runglorious Bastards) prašymas tapti LTF 

nariu. Komitetas supažindintas su kandidato įstatais, steigimo sutartimi. Patikinta, kad visi 

reikiami dokumentai gauti. 

 

Balsuota: 

Dėl VšĮ “Bėglys” priėmimo į LTF narius. 

Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 0 

 

Nutarta: 

Tvirtinti VšĮ “Bėglys” prašymą. Naujam nariui, kitą dieną po komiteto posėdžio pabaigos 

išsiųsti informacinį pranešimą, įpareigoti per 10 dienų nuo gauto laiško susitvarkyti 

finansinius stojimo reikalavimus. 

 

4. Klausimas: 2021 metų LTF biudžeto projekto pristatymas, svarstymas ir tvirtinimas; 

 

Svarstyta: 

Prezidentas SB su Gen. sekretoriaus DŠ pagalba pristatė 2021 biudžeto projektą. Projektas 

sugretintas su 2020 LTF biudžetu, todėl diskusijos metu pažymėtos pagrindinės permainos. 

Akcentuota, kad numatomas gana ryškus lėšų perskirstymas varžybų organizavimo ir aukšto 

sportinio meistriškumo eilutėse. Pristatytame projekte Prezidentas siūlo mažinti varžybų 
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organizavo kaštus, organizatoriams teikiant LTF rezultatų matavimo ir registracijų prieigą. 

Taip būtų dalinai dengiamos ir organizatorių lėšos ir randamas sprendimas kaip pagerinti 

rezultatų atvaizdavimo kokybę, optimizuoti pateikimą. 43% visų pajamų numatoma skirti 

stovykloms, tarptautiniams startams ir stipendijoms. Analizuojant užsienio triatlono 

federacijų ataskaitas matoma tapati tendencija – aukštam sportiniam meistriškumui ir 

jaunimo plėtrai skiriama didžiausia procentinė dalis. SB pažymėjo, kad siūlomas biudžeto 

projektas yra neįtraukia galutinės rėmėjų pozicijos, kuri paaiškės tik susitvarkius Federacijos 

įvaizdžio gaires ir pradėjus dirbti su prezentacijomis ir rėmimo paketais. 

 

Pajamos: 

Eil.	nr.	 Šaltinis	 Suma	 %	visų	pajamų	

1	 LTOK	 40000	 50%	

2	 Olimpinė	pamaina	 8500	 11%	

5	 ŠMSM	AM	programai	 18000	 22%	

6	 ETU	development	 3000	 4%	

7	 Stojimai	 700	 1%	

8	 Narystės	 900	 1%	

9	 Licencijos	 900	 1%	

10	 Rėmėjai	 9000	 11%	

11	 Likutis	nuo	2020	 -473	 -1%	

	 viso:		 80527	 	

 

Išlaidos: 

Eil.	nr.	 Šaltinis	 Suma	 %	visų	išlaidų	

1	 Administracinės	 23269	 29%	

2	 MTS	 13000	 16%	

3	 ETU	stovykla	 1500	 2%	

4	 Teisėjai	 1000	 1%	

5	 Varžybų	organizavimas	 10910	 14%	

6	 Tarptautiniai	startai	 18694	 23%	
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7	 Para-Triatlonas	AM	 1200	 1%	

8	 Baltic	Cup	 1000	 1%	

9	 LTF	reitingo	apdovanojimai	 1500	 2%	

10	 Stipendijos	 3000	 4%	

11	 Nenumatytos	išlaidos	 3000	 4%	

12	 Rezervas	3%	 2416	 3%	

	 viso:	 80488	 	

 

Balsuota: 

Balsuota už siūlomą 2021 LTF biudžeto projektą 

Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 0 

 

Nutarta: 

Tvirtinti LTF 2021 metų biudžeto projektą, sekti pajamas ir išlaidas nurodytose eilutėse ir 

reikalui esant, teikti biudžeto korekcijas. 

 

5. Klausimas: 2021 metų Lietuvos nacionalinių (elito) rinktinių komplektavimo aprašo 
pristatymas, diskusija ir tvirtinimas 
 

Svarstyta: 

DŠ pristatė turimą projektą, pažymėjo, kad siekiant optimalumo buvo daug diskutuota su 

Lietuvos triatlono treneriais ir LTF narių atstovais. Teikiamas variantas remiasi į kitose 

sporto federacijose matomą rinktinių segmentavimo sistemą ir uždarus kontrolinius startus. 

Teiktame apraše numatoma vasario 20 d. organizuoti uždaras rinktinių kandidatų kontrolines 

varžybas (plaukimo ir bėgimo), taip objektyviai išsiaiškinti stipriausius Lietuvos 

sportininkus, ir pastaruosius siųsti į mokomąsias sporto stovyklas, skirti kitą finansavimą. B. 

Abramaičio taurės metu numatyti kitą kontrolinį testavimą, kurio metu paaiškėtų rinktinės 

narių progresas po praeito testavimo. Tokiu būdu išryškėti stipriausi sportininkai, kurie būtų 

pajėgūs atstovauti Lietuvai Europos čempionate, Austrijoje. DŠ pažymėjo, kad tiek treneriai, 

tiek administracija supranta, kad esamas projektas yra tik bandomasis, tad sezono eigoje 

galimos korekcijos, siekiant per metus išsigryninti veikiančią sistemą. DZ pasiūlė ateityje, jau 
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turint naują internetinę svetainę, įvesti paramos/mentorystės skiltį, kurios pagalba būtų 

pristatyta programa, žmonėms ir/ar įmonėms prisidėti prie perspektyvių sportininkų ugdymo. 

Opozicijos pasiūlymui nesulaukta, Gen. sekretorius pasižymėjo siūlomą punktą įtraukti į 

internetinės svetainės struktūrą.  

  

Balsuota: 

Balsuota už LTF Elito (Nacionalinių) rinktinių komplektavimo aprašo projektą. 

 

Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 0 

 

Nutarta: 

Tvirtinti esama aprašą ir nedelsiant išsiųsti kandidatų formas visiems interesantams (klubams, 

nariams ir treneriams).  

 

 

6. Klausimas: 2021 metų Lietuvos amžiaus grupių rinktinių komplektavimo aprašo 

pristatymas, diskusija ir tvirtinimas 

 

Svarstyta: 

DŠ pristatė analogišką aprašą 5-am klausimui, bet orientuotą į amžiaus grupių rinktines. 

Akcentuota, kad šios rinktinės būtų gausesnės, kadangi į jas patektų didesnis kiekis 

sportininkų. Amžiaus grupių rinktinių nariams būtų suteikta teisė atstovauti Lietuvai 

tarptautinėse amžiaus grupių triatlono varžybose, pagal galimybes gali būti suteikiama 

rinktinių apranga. Rinktinių kandidatams suformuoti orientaciniai kriterijai pagal kuriuos 

būtų tvirtinamos 2021 AG rinktinės. Tolimesnėje ateityje į AG rinktines patektų LTF reitingo 

nugalėtojai. 

  

Balsuota: 

Balsuota už 2021 LTF AG rinktinių komplektavimo aprašo projektą 

  

Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 0 
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Nutarta: 

Tvirtinti esamą aprašą ir išplatinti kvietimą socialiniuose federacijos tinkluose, internetinėje 

svetainėje ir išsiųsti pranešimą klubams, nariams el.paštu. 

 

 

7. Klausimas: Lietuvos triatlono federacijos 2021 metų reitingo projekto pristatymas ir 

tvirtinimas; 

 

Svarstyta: 

DŠ pristatė reitingo projektą, VK nariams papasakota reitingo aprašo sudarymo eigą, kurioje 

pirminė diskusija buvo vedama su MM ir NA (laiko matavimo ir rezultatų specialistas). 

Svarstyta į reitingą įtraukti Lietuvos čempionatus (akvatlonas, duatlonas, kroso triatlonas, 

triatlonas), neignoruojant žinomumo ir varžybų lygio faktoriaus įtraukti ir Lietuvos triatlono 

taurės varžybas, taip pat, pagrindiniams tarptautiniams startams suteikti konkurencingą 

reitingo taškų skaičių (jeigu stipriausi sportininkai negalėtų dalyvauti Lietuvos varžybose). 

Finalizuojant projektą pasiūlyta iš visų varžybų į reitingą traukti 4 geriausius rezultatus, kurie 

bent 2 turi būti Lietuvos varžybos. Projektas išsiųstas treneriams ir LTF nariams dėl 

paskutinių korekcijų. Didesnių pastabų nesusilaukta – pridėtos LTT akvatlono distancijos, 

jaunosioms amžiaus grupėms (A-C). VK posėdžio metu pastebėta, kad reitingas yra kiek 

painus ir neturi aiškios takoskyros su AG ir Nacionalinėmis rinktinėmis. Visgi patikinta, kad 

reitingas yra tik vienas tiek AG, tiek Nacionalinėms rinktinėms, skiriasi tik vidinis, uždaras 

Nacionalinės rinktinės narių rotacinis reitingas (I, II ir rezervo rinktinių). Akcentuota, kad 

LTF reitingo rezultatai jau 2022 metais būtų svariu rodikliu komplektuojant rinktines. 

  

Balsuota: 

Balsuota už 2021 LTF reitingo projektą 

  

Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 0 
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Nutarta: 

Tvirtinti esamą LTF reitingo aprašo projektą. 

 

8. 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. Pažymėta, kad iki sausio 31 d. dar laukiamos 

kandidatūros į numatytus tris komitetus. Pasiūlyta, kad ateinančio VK posėdžio metu, kai jau 

bus žinomos komitetų sudėtys, būtų iškomunikuota ir VK kandidatūrų, komitetų pirmininkų 

teikimo tvarka. 

  

Balsuota: 

Balsuota VK kandidatūrų ir komitetų pirmininkų nustatyti ateinančio VK posėdžio metu. 

  

Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 0 

 

Nutarta: 

VK kandidatūrų klausimą finalizuoti ateinančio VK posėdžio metu, kai jau bus žinomos 

komitetų sudėtys. 

 

9. Klausimas: Ateinančio VK posėdžio data, vieta ir preliminarūs klausimai; 

 

Svarstyta: 

Siūlyta kitą VK posėdį šaukti vasario mėn. 2 dieną. 16:00, virtualioje “MS Teams” 

platformoje. Pagrindiniais klausimais numatyti: komitetų sudėčių tvirtinimas, vasario 23 d. 

konferencijos dienotvarkės tvirtinimas, kandidatūrų į VK narius aprašo tvirtinimas. 

 

Balsuota: 

Kitą VK posėdį šaukti 2021.02.02 16:00,  “MS Teams” virtualioje platformoje. 
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Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 0 

 

Nutarta: 

Kitą VK posėdį šaukti 2021.02.02 16:00,  “MS Teams” virtualioje platformoje. 

 

 

 

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-21/03), 

vykusio 2021 metų sausio 19 dieną 
 
 

VYKDOMOJO KOMITETO NARIŲ, DALYVAVUSIŲ 2021 METŲ SAUSIO 19 
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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