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LIETUVOS TRIATLONO FEDERACIJOS 

Vykdomojo komiteto nutarimų 

PROTOKOLAS Nr. 21/8 

2021 m. balandžio mėn. 02 d. 12:00 – 13:00 

Vieta: virtuali “Zoom” platforma 
 
 
Dalyviai: 
Saulius Batavičius – SB, Prezidentas; Agnė Šniukienė – AŠ, viceprezidentė; Donatas 
Zaveckas – DZ, viceprezidentas; Mantas Marcinkevičius – MM, viceprezidentas; Audrius 
Jaraminas – AJ, techninio komiteto pirmininkas, Kęstutis Steponavičius – KS, aukšto 
sportinio meistriškumo komiteto atstovas. Dainius Šimkaitis – DŠ, generalinis sekretorius. 
 
Septyni (7) Vykdomojo komiteto nariai iš devynių (9) – kvorumas yra, visi priimami 
sprendimai yra teisėti. 
 
DARBOTVARKĖ 
 
1. Posėdžio atidarymas. Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai. Darbotvarkės 
patvirtinimas; 
2. Lentvario laisvalaikio klubo (Trakų triatlono būrelis) prašymas priimti į LTF narius 
3. M. Butrimavičiaus prašymas priimti į Nacionalinės triatlono rinktinės sąrašus. 
4. LTF nariams teikiamos įstatų redakcijos komentarų apžvalga 
5. Korekcijos 2021 m. biudžete, draudžiant varžybų organizatorius CA draudimu. 
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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 posėdžio pirmininką ir sekretorių: 

Už: 7, Prieš: 0, Susilaikė: 0 

 

Nutarta: 

Tvirtinti  Saulių Batavičių posėdžio pirmininku ir Dainių Šimkaitį posėdžio sekretoriumi. 

 

2. Klausimas: Lentvario laisvalaikio klubo prašymo priimti į LTF narius svarstymas 

 

Svarstyta: 

Pristatytas Trakų triatlono būrelio prašymas būti priimtam į Lietuvos triatlono federacijos 

narius. VK nariai supažindinti su kandidato aplikacija, veikla, pažymėta, kad atsiųsti visi 

reikalini dokumentai, o kandidatas norą stoti į LTF gretas yra išreiškęs dar 2020 m. spalio 

mėnesį.  

 

Balsuota: 

Už: 7, Prieš: 0, Susilaikė: 0 

 

Nutarta: 

Priimti Lentvario laisvalaikio klubą į LTF narius. Toliau įpareigoti Gen.sekretorių DŠ 

pranešti klubo atstovams apie priimtą sprendimą ir informuoti apie finansines prievolės, 
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siekiant gauti nario statusą. Klubui įgyvendinus įsipareigojimus iki LTF Neeilinės 

konferencijos datos, suteikti klubui 1 mandatą Konferencijos metu.  

 

3. Klausimas: M. Butrimavičiaus prašymas būti įtrauktam į 2021 m. LTF Nacionalinių 

rinktinių sąrašus. 

 

Svarstyta: 

Pristatytas Trakų triatlono būrelio atstovo Marijaus Butrimavičiaus (MB) prašymas būti 

svarstomam kaip kandidatui į 2021 m. LTF Nacionalinę rinktinę. Pristatytas sportininko 

užpildytas 2021 m. sezono planas. Konstatuota, kad ir pats M. Butrimavičius teigia, kad yra 

susikoncentravęs į vidutinio ir ilgo nuotolio varžybas, tad norėtų/ galėtų atstovauti Lietuvai 

tokio tipo varžybose. Komitetas dar kartą susipažino su bendru Nacionalinių rinktinių vaizdu. 

DŠ patikino, kad MB kandidatūra buvo pristatyta ir Aukšto sportinio meistriškumo komitetui, 

kuris neprieštaravo, kad MB būtų įtrauktas į rinktinių sąrašus. Svarstyta ir siūlyta MB, žinant 

sportininko 2020 m. pasiekimus (LTT čempionas) įtraukti į II Nacionalinę rinktinę ir kartu su 

dar keliais sportininkais teikti kaip vidutinio/ilgo nuotolio komandą 2021 m. sezonui. 

 

Balsuota: 

Už: 7, Prieš: 0, Susilaikė: 0 

 

Nutarta: 

M. Butrimavičių tvirtinti kaip II Elito Nacionalinės rinktinės narį. 

 

4. Klausimas: LTF 2021 m. įstatų projekto narių teiktų komentarų apžvalga. 

 

Svarstyta: 

AŠ pristatė narių komentarus paliktus po naujos įstatų redakcijos projektu. Vykdomasis 

komitetas peržvelgė punktus, kurie yra diskusiniai, ištaisytos kelios loginės klaidos. Didesnė 

diskusija kilo dėl 7.1. punkto ir dėl renkamo Vykdomojo komiteto narių skaičiaus. LTF nario 

pateiktas pasiūlymas, kad VK narių skaičius turėtų būti konkretus ir nustatomas 

Konferencijos metu. Teikiamu pasiūlymų nurodoma, kad VK narių skaičius gali būti 
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nepastoviai apibrėžtas. Visgi po ilgesnės diskusijos, bendru VK narių sutarimu, likta prie 

nuomonės, kad matant gana sparčią LTF plėtrą tikslingesnė pozicija yra likti prie neapibrėžto 

renkamų Vykdomojo komiteto narių skaičiaus. Visas papildomas korekcijas pristatyti 

Konferencijai tolimesniam aptarimui. 

 

Balsuota: 

Už: 7, Prieš: 0, Susilaikė: 0 

 

Nutarta: 

Tvirtinti esamą LTF 2021 m. įstatų projektą, galutines korekcijas dar kartą pristatyti 

visuotinio narių susirinkimo metu, balandžio 8 d. 

 

5. Klausimas: Korekcijos 2021 m. biudžete, draudžiant varžybų organizatorius CA 

draudimu. 

 

Svarstyta: 

Pristatyta Techninio Komiteto (TK) nario ŽR užklausa dėl civilinės atsakomybės draudimo 

reikalingumo visiems renginių organizatoriams bei sveikatos draudimo renginio dalyviams.  

Diskutuota, kad LTF matanti savo įtrauktų renginių tinklelį 2021 metams ir sekant kitų 

užsienio triatlono federacijų praktiką, būtų tikslinga centralizuoti padėti renginių 

organizatoriams (LTF nariams) ir ieškoti pigiausių draudimo pasiūlymų. Pateiktas gautas 

preliminarus draudikų pasiūlymas CA draudimui visam LTF renginių tinkleliui. Siūlyta 

minimaliai nukrypstant nuo biudžeto numatyti papildomų lėšų renginių CA draudimui. 

 

 Balsuota: 

Už: 7, Prieš: 0, Susilaikė: 0 

 

Nutarta: 

Matant, kad LTF lėšos pildosi nenumatytais narystės mokesčiais, licencijomis (daugiau nei 

planuota), rasti papildomų lėšų, kurios būtų skiriamos varžybų organizavimui – Civilinės 
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atsakomybės draudimui. Dėl dalyvio sveikatos draudimo toliau plėtoti diskusiją, o reikalui 

esant svarstyti ir tokį variantą. 

 

PRIEDAI: 

 

Priedas Nr.1: posėdžio dalyvių sąrašas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
__________________ 
Saulius Batavičius 
Posėdžio pirmininkas 

 
 
__________________ 
Dainius Šimkaitis 
Posėdžio sekretorius 

 



 

 
                                                                                                                                                                       

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

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

 
 

 

 

 
Priedas Nr. 1 prie Lietuvos triatlono federacijos Vykdomojo komiteto posėdžio (VK-21/08), 

vykusio 2021 metų balandžio 2 dieną 
 
 

VYKDOMOJO KOMITETO NARIŲ, DALYVAVUSIŲ 2021 METŲ BALANDŽIO 02 
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. Kęstutis Steponavičius 1  
6. Audrius Jaraminas 1  
7. Dainius Šimkaitis 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
__________________ 
Saulius Batavičius 
Posėdžio pirmininkas 

 
 
__________________ 
Dainius Šimkaitis 
Posėdžio sekretorius 
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