LIETUVOS TRIATLONO FEDERACIJOS
Vykdomojo komiteto nutarimų
PROTOKOLAS Nr. 21/12
2021 m. liepos mėn. 12 d. 17:00 – 18:55
Vieta: Virtuali “Zoom” platforma
Dalyviai:
Saulius Batavičius – SB, Prezidentas; Agnė Šniukienė – AŠ, viceprezidentė; Donatas
Zaveckas – DZ, viceprezidentas; Mantas Marcinkevičius – MM, viceprezidentas, Inga
Paplauskė – IP, Sporto plėtros komiteto pirmininkė, 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. Prezidento pusmečio veiklos ataskaita
3. Pusmečio biudžeto vykdymo ataskaita
4. LTF rinktinių reitingas
5. Rinktinės siuntimas į Baltijos šalių čempionatą, jaunių triatlono stovykla Estijoje;
6 . Federacijos sporto koordinatoriaus rolė;
7. Nacionalinės rinktinės aprangos kodekso projektas;
8. Sportininkų stipendijų aprašo projektas;
9. Paskata LTT reitingo nugalėtojams;
10. Maisto papildai besiruošiantiems Europos standartinio nuotolio čempionatui;
11. Išlaidų kompensavimas EČ Sprinto čempionatui (I. Paplauskė), Europos vidutinio
nuotolio čempionatui (I. Paplauskė ir A. Casillas).
12. Einamieji klausimai

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: Prezidento pusmečio veiklos ataskaita
Svarstyta:
Uždarant pirmą naujos administracijos veiklos pusmetį, LTF Prezidentas SB pateikė
Vykdomajam komitetui (VK) nuveiktų darbų sąrašą. Išskirti esminiai punktai:
-

Sukurta nauja nario zona, elektronininės licencijos. Smarkiai išaugo licencijuotų LTF
sportininkų skaičius;

-

Kartu su partneriais pravesti 4 Lietuvos čempionatai, po ilgos pertraukos grįžo
Lietuvos žiemos triatlono čempionatas. Dalis čempionatų pasižymėjo rekordiniais
dalyvių skaičiais (Žiemos triatlonas, žiemos akvatlonas, B. Abramaičio taurė), net ir
sunkiomis karantino sąlygomis;

-

Suorganizuotos 2 rinktinės treniruočių stovyklos, kontrolinis testavimas vasario
mėnesį;

-

Suburti ekspertiniai komitetai, papildytas Vykdomasis komitetas;

-

Rinktinės nariai išsiųsti į tarptautines varžybas: Europos taurės varžybas, Europos
sprinto triatlono čempionatą, Europos vidutinio nuotolio čempionatą;

-

Sukviesta net 11 VK posėdžių;

-

Susitikta su Panevėžio ir Kupiškio merais;

-

Skaitmenizuojama LTF veikla;

-

Parašyti projektai Erasmus+ bendradarbiavimui su Suomijos, Estijos, Latvijos
federacijomis. Parašytas Sporto rėmimo fondo projektas;

-

Grįžta prie LTF reitingo vedimo;

-

Parengta ir patvirtinta naują Federacijos įstatų redakcija;

-

Dalyvauta olimpinėje dienoje, Europos triatlono federacijos rinkiminėje sesijoje,
sporto federacijų sąjungos prezidiumo rinkimuose ir kituose renginiuose atstovauta
LTF.

Balsuota:
Už: 7, Prieš: 0, Susilaikė: 0
Nutarta:
Tvirtinti LTF Prezidento pusmečio veiklos ataskaitą.
3. Klausimas: Pusmečio biudžeto vykdymo ataskaita
Svarstyta:
Generalinis sekretorius DŠ pristatė 06.30 turimą finansinę suvestinę, palygino esamus
finansus ir biudžeto nuokrypį. Pažymėta, kad nuo patvirtinto biudžeto, procentaliai yra
nukrypstama minimaliai (+-2% didžiosiose eilutėse):
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4.
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7.
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9.
10.
11.
12.

Nuo
IŠLAIDOS NUMATYTOS
bendro Išleista 06.30
Administracinės
20642.62
25.0
11358.13
MTS (įskaitant
Development stovyklą) 14204.00
17.2
5658.2
Teisėjai
1472.65
1.8
0
Varžybų organizavimas 13490.42
16.4 10240.43144
Tarptautiniai startai
22778.00
27.6
8526.72
Baltic Cup
1000.00
1.2
0
LTF reitingo
adovanojimai
1500.00
1.8
0
Stipendijos (piniginės ir
maisto papildai)
3000.00
3.6
0
Medicininiai tyrimai
500.00
0.6
0
Nenumatytos išlaidos
1000.00
1.2
3270
Rezervas 3%
2473.47
3
0
82061.16

%
išleista
55.02%
39.84%
0.00%
75.91%
37.43%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
327.00%
0.00%

39053.48144 47.59%

DŠ pastebėjo, kad ataskaitoje realybės neatspindi tik varžybų organizavimo eilutė (76%
planuotų išlaidų). Per pirmąjį pusmetį gauta 6 253 Eur. pajamų iš varžybų organizavimo
(registracijos, Kupiškio savivaldybės pagalba), kurios nėra įtrauktos į eilutę. Todėl realus
varžybų organizavimo panaudojimas lygus 30%. Pasiūlyta nepanikuoti dėl neišpildomų
išlaidų, o jau nedrąsiai pradėti svarstyti apie sutaupytus pinigus ir jų nukreipimą į naujo
sezono pasiruošimą – pačių perspektyviausių sportininkų išvežimą į treniruočių stovyklas
kalnuose, užtikrinant ypač geras pasiruošimo sąlygas sezonui. Detalizuota, kad
administracinės išlaidos bus tikrai išnaudotos 100%, nes dar likęs pusmetis algų mokėjimui ir
buhalterinei apskaitai. Liepos ir rugpjūčio/rugsėjo mėnesiais laukia dar dvi planuotos
treniruočių stovyklos, todėl tikėtinas 100% lėšų panaudojimas. Siūlyta aktyviau teikti teisėjų
kvalifikacijos kėlimo galimybę. Dalinai paliestas stipendijų klausimas, kurį bendru VK
sutarimu siūlyta kelti kitam sezonui. Pastebėta, kad gerokai viršytos nenumatytos išlaidos.
Paaiškinta, kad po šia eilute nugula LTF renginių draudimas (civilinės atsakomybės ir
sportininkų draudimas renginio metu) – 2 700 Eur, tad šias išlaidas galima būtų skirti ir
tiesiogiai varžybų organizavimui.

Balsuota:
Už: 7, Prieš: 0, Susilaikė: 0
Nutarta:
Tvirtinti pirmojo pusmečio biudžeto sekimo ataskaitą.
4. Klausimas: LTF rinktinių reitingas.
Svarstyta:
AMK pirmininkas KS pristatė Komiteto teikiamas rinktinių korekcijas po Lietuvos
standartinio nuotolio triatlono čempionato, pateiktos Komiteto išvados apie sportininkų
pasirodymus Europos sprinto čempionate. Visų sportininkų pasirodymai vertinami
nepatenkinamai, nei vienam rinktinės nariui nepavyko patekti į B finalus. Pastebėti tik A.
Casillas ir I. Paplauskės pasirodymai Europos vidutinio nuotolio triatlono čempionate, kaip
geri. Komitetas nesiūlė jokių kardinalių korekcijų rinktinių reitingavime. Vienintelė I grupės
atstovė K. Murnevaitė siūlyta perkelti į II rinktinę iš rezervinės, motyvuojant, kad sportininkė
rodo konkurencingus Lietuvoje rezultatus.

Balsuota:
Už: 7, Prieš: 0, Susilaikė: 0
Nutarta:
Tvirtinti atnaujintus LTF rinktinių sąrašas.
5. Klausimas: Rinktinės siuntimas į Baltijos šalių čempionatą, jaunių triatlono stovykla
Estijoje;
Svarstyta:
Pristatytas birželio 19 – 25 d. planas siųsti Lietuvos jaunių delegaciją ir du trenerius (L.
Kontrimavičių ir E. Rakitiną) į triatlono stovyklą Estijoje. AMK pirmininkas KS pateikė
sportininkų sąrašą, galutinai apkalbėti lydintys treneriai. Siūlyta visai siunčiamai jaunių
rinktinei (8 sportininkai) ir 2 treneriams pilnai apmokėti kelionės, apgyvendinimo išlaidas,
maistpinigius treneriams, simbolines aprangas (marškinėlius) jauniams ir startinius
mokesčius, sudaryti stovyklautojams sąlygas atvykti iš vakaro (sekmadienį). Trenereriams
mokėti 38 Eur/dienai maistpinigių normą. Preliminarias išlaidas nustatyti ties 3 500 Eur.
Tapačiu klausimu nagrinėta ir rinktinė siunčiama į Baltijos šalių čempionatą (Liepos 25 d.
Otepaa, Estija). Siūlyta siųsti visus I-os rinktinės narius, siūlyti vykti ir finansuoti Lietuvos
standartinio nuotolio čempionų išvyką (Jauniaus Strazdo ir Ingos Paplauskės). Atsiradus
galimybei, kartu komandiruoti LTF generalinį sekretorių DŠ. Preliminarias išlaidas nustatyti
ties 650 Eur.
Balsuota:
Už: 7, Prieš: 0, Susilaikė: 0
Nutarta:
Tvirtinti stovyklos Estijoje sąmatą, aprangas sportininkams ir treneriui, sudaryti sąlygas vykti
vakarą prieš stovyklą. Trenerių maistpinigių normą tvirtinti ties 38 Eur dienai (7 dienos). Į
Baltijos šalių čempionatą deleguoti Vidmantą Urboną ir visą I-ą rinktinę. Sudaryti sąlygas
vykti Lietuvos standartinio nuotolio triatlono čempionams – Ingai Paplauskei ir Jauniui
Strazdui.

6. Klausimas: Federacijos sporto koordinatoriaus rolė
Svarstyta:
Pristatytas paruoštas LTF Sporto koordinatoriaus rolės aprašo projektas: NUORODA.
Svarstyta būtinybė turėti papildomą asmenį administracijoje, kuris turėtų treniravimo
kompetencijos, sporto mokslo ir galėtų būti kontaktiniu asmeniu planuojant išvykas,
stovyklas ir koordinuojant LTF komunikaciją su treneriais/ sportininkais. Pažymėta, kad
sėkmingu kandidatu galima būtų sudaryti terminuotą sutartį iki metų galo ir toliau stvarstyti
rezultatus administruojant sportą. Pateiktas pasiūlymas dalinai mažinti numatytas išlaidas
stipendijoms, tam tikrą sumą nukreipti koordinatoriaus išlaikymui. Realistiniu variantu
asmeniui galima būtų pasiūlyti iki 200 Eur/mėn. atlygį.
Balsuota:
Už: 7, Prieš: 0, Susilaikė: 0
Nutarta:
Vienbalsiai, be didesnių diskusijų nuspręsta tvirtinti apraštą ir nedelsiant pradėti kandidatų
atranką.
7. Klausimas: Nacionalinės rinktinės aprangos kodekso projektas;
Svarstyta:
Matant nereglamentuojama Nacionalinių aprangų naudojimą, siūlyta procese: tiek įsigijime,
tiek aprangos naudojime tvirtinti griežtesnes taisykles: PROJEKTAS.
Dėl klausimo nerasta sutarimo tarp VK narių. Išsiskyrė dvi pozicijos: DZ ir SB siūlė
neapsiriboti taisyklių rinkiniais, taip apsunkinant viską, o geriau sudaryti laisvas galimybes
komerciniam Nacionalinių rinktinių aprangų realizavimui. Projekto rengėjas DŠ pasisakė už
griežtą Nacionalinės aprangos kodeksą. Bendro sutarimo nepasiekta.
Balsuota:
Už: 2, Prieš: 2, Susilaikė: 3
Nutarta:
Nuspręsta netvirtinti teikiamo Nacionalinių aprangų naudojimo aprašo.

8. Klausimas: Stipendijų sportininkams projektas
Svarstyta:
Pateiktas sutarčių projektas. Visgi, pradėta diskutuoti apie šiais metais neišgrynintą I, II ir
rezervinių rinktinių modelį. Dalies VK narių pasiūlyta šiam sezonui klausimą atidėti ir
nespausti skuboto priėmimo, juolab, kad numatytos sumos nėra didelės. Matant numanomą
nepritarimą stipendijų klausimui iš VK, siūlyta balsuoti: ar tęsti toliau ir šio VK metu gilintis
į stipendijų klausimą?
Balsuota:
Už: 0, Prieš: 6, Susilaikė: 1
Nutarta:
Nuspręsta netvirtinti turimo stipendijų sutarčių projekto, stipendijų sportininkams klausimą
svarstyti sezono pabaigoje, jau turint geriau išdirbtą rinktinių reitingavimo sistemą, aiškų
kursą.
9. Klausimas: Paskata LTT reitingo nugalėtojams
Svarstyta:
Pateiktas siūlymas plėtoti Lietuvos triatlono bendruomenės įsitraukimą į Tarptautinės
triatlono federacijos kuruojamus Pasaulio/Europos triatlono čempionatus, amžiaus grupių
(AG) varžybas. Apžvelgti gerieji užsienio valstybių pavyzdžiai, rodantys aktyvų AG
įsitraukimą ir nacionalinių rinktinių atstovavimą. Konkretizuojant pateiktas siūlymas dar
2021 m. apdovanonti Lietuvos triatlono taurės „olimpinės“ distancijos čempionus (moterį ir
vyrą) registracijomis ir aprangomis, dengti kelionės išlaidas į rugsėjo 26 d. vyksiantį Europos
standartinio nuotolio triatlono čempionatą Valencijoje. Numatomas biudžetas iki 2 500 Eur.
Balsuota:
Už: 7, Prieš: 0, Susilaikė: 0
Nutarta:
Tvirtinti LTF steigiamą prizą LTT sezono nugalėtojams – delegavimą į Europos standartinio
nuotolio triatlono čempionatą, apmokant kelionės išlaidas, registracijas ir suteikiant aprangas.

10. Klausimas: Maisto papildai besiruošiantiems Europos standartinio nuotolio
čempionatui;
Svarstyta:
AMK siūloma į EČ Valenciją, elito nuotolį, deleguoti Igor Kozlovskij ir Luką Prokopavičių.
VK neprieštaraujant, siūloma šiems 2 sportininkams skirti po 300 Eur. maisto papildams
įsigyti, orientuojantis į Europos čempionato pasiruošimą.
Balsuota:
Už: 7, Prieš: 0, Susilaikė: 0
Nutarta:
Skirti po 300 Eur. maisto papildams Igor Kozlovskij ir Luko Prokopavičiaus Europos
čempionato pasiruošimui.
11. Klausimas: Išlaidų kompensavimas EČ Sprinto čempionatui (I. Paplauskė), Europos
vidutinio nuotolio čempionatui (I. Paplauskė ir A. Casillas).
Svarstyta:
Dar kartą pristatytos AMK išvados ir sportininkų rezultatai Europos čempionatuose. Pateiktas
Alberto Casillas pasiteiravimas/prašymas papildomai kompensuoti EČ Vidutinio nuotolio
išlaidas. Peržiūrėta Ingos Paplauskės situacija. Konstatuota ir siūlyta I. Paplauskei padengti
179 Eur. nakvynės išlaidų Austrijoje, Europos sprinto čempionato dienomis, motyvuojant
tuo, kad sportininkės rezultatas nebuvo prastesnis nei I rinktinės sportininkų, Lietuvoje
iškovojami visi moterų titulai, sportininkė konkurencinga Baltijos šalių lygmeniu, reiškia
norą sportuoti, atstovauti Lietuvai ir į visas varžybas vyko beveik pilnai savomis lėšomis
(padengti tik startiniai mokesčiai). VK nesulaukė pritarimo keisti Vidutinio nuotolio
patvirtintą sąmatą ir teikti I. Paplauskei ir/ar A. Casillas išlaidas patirtas EČ Vidutinio
nuotolio metu.
Balsuota:
Už: 7, Prieš: 0, Susilaikė: 0
Nutarta:
Ingai Paplauskei dengti 179 Eur. nakvynės Austrijoje (Kitzbuhel) išlaidas. Netenkinti A.
Casillas prašymo papildomai dengti Europos vidutinio nuotolio triatlono čempionato metu

patirtas išlaidas. Likti prie pirminio varianto: COVID-19 testų padengimas ir startinio
mokesčio apmokėjimas.

12. Klausimas: Einamieji klausimai
12.1.

Komunikacijos koordinatorius

Svarstyta:
DZ iškėlė klausimą dėl komunikacijos koordinatoriaus būtinybės. Viceprezidentas pasiūlė
Federacijai paruošti panašų darbo skelbimą kaip, kad rengta dėl Sporto koordinatoriaus
paieškos. Susiderinti skelbimo sąlygas su DZ ir paleisti paieškai, atrankos sąlygas
koordinuotų viceprezidentas DZ. Komunikacijos koordinatoriaus(-ės) užmokestį apmokėti
numatomų LTF rėmėjų lėšų.
Balsuota:
Už: 7, Prieš: 0, Susilaikė: 0
Nutarta:
Derinant su DZ rengti skelbimą komunikacijos koordinatoriaus (-ės) paieškai federacijoje.
12.2.

Apdovanojimai Trakų triatlono/ Lietuvos triatlono čempionato metu

Svarstyta:
Iškeltas klausimas dėl didelės apdovanojimų gausos, susidubliavimo Lietuvos standartinio
nuotolio triatlono čempionato metu. DZ pasiūlė ateityje su organizatoriais atidžiau susiderinti
apdovanojimų ceremoniją ir amžiaus grupes. Prieštaravimų nesulaukta
Balsuota:
Už: 7, Prieš: 0, Susilaikė: 0
Nutarta:
Ateityje, Lietuvos čempionatus vykdant kartu su komercinėmis varžybomis, ieškoti
sprendimų, kad apdovanojimai nesidubliuotų.

12.3.

Rinktinės darbo koordinavimas

Svarstyta:
Pastebėta, kad ne visai aiškus darbo rinktinės stovyklose, varžybų prioretizavimo klausimas.
Nėra LTF ir pavienių trenerių/ sportininkų veiksmų koordinavimo. DŠ replikavo, kad ši
problema tikrai egzistuoja ir labai tikimasi, kad jau priimtas sprendimas dėl sporto
koordinatoriaus, šias bėdas išspręs.
12.4.

Ateinančio VK posėdžio data ir poreikis

Svarstyta:
Pirmininkas iškėlė atvirą klausimą kada galima būtų mąstyti apie kitą VK posėdį. Replikuota,
kad liepos pabaigoje reikės tvirtinti asmenis vykstančius į Europos taurės etapą Rygoje ir
Europos čempionato Valencijoje sudėtis. Data nenuspręsta, bet visi VK nariai neprieštaravo,
jei posėdis būtų šaukiamas skubos tvarka, nesilaikant šaukimo reglamento.
Balsuota:
Už: 7, Prieš: 0, Susilaikė: 0
Nutarta:
Šaukti kitą VK posėdį liepos pabaigoje, matant, kad susikaupė didesnis svarstomų klausimų
kiekis.

PRIEDAI:
Priedas Nr.1: posėdžio dalyvių sąrašas

__________________
Saulius Batavičius
Posėdžio pirmininkas

__________________
Dainius Šimkaitis
Posėdžio sekretorius

Priedas Nr. 1 prie Lietuvos triatlono federacijos Vykdomojo komiteto posėdžio (VK-21/12),
vykusio 2021 metų liepos 12 dieną
VYKDOMOJO KOMITETO NARIŲ, DALYVAVUSIŲ 2021 METŲ LIEPOS 12
DIENOS POSĖDYJE, SĄRAŠAS

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Narys
Saulius Batavičius
Agnė Šniukienė
Donatas Zaveckas
Mantas Marcinkevičius
Inga Paplauskė
Inga Aukselytė
Kęstutis Steponavičius
Audrius Jaraminas
Dainius Šimkaitis

__________________
Saulius Batavičius
Posėdžio pirmininkas

Balsų skaičius
1
1
1
1
1
1
1
1
1

__________________
Dainius Šimkaitis
Posėdžio sekretorius

Parašas

NEDALYVAVO
NEDALYVAVO

