
  
 

 

Lietuvos triatlono federacijos 

Vykdomojo komiteto nutarimų 

PROTOKOLAS Nr. 21/14 

2021 m. rugpjūčio mėn. 21 d. 15:30 – 17:00 

 

Posėdžio vieta:  Veisiejai ir virtuali „Zoom“ platforma. 

Posėdyje dalyvavo vykdomojo komiteto nariai: Saulius Batavičius (prisijungė per „Zoom“), 

Agnė Šniukienė (prisijungė per „Zoom“), Inga Paplauskė (pasijungė per „Zoom“), Mantas 

Marcinkevičius, Inga Aukselytė ir Kęstutis Steponavičius. Be balso teisės – LTF generalinis 

sekretorius Dainius Šimkaitis. Šeši (6) vykdomojo komiteto nariai iš aštuonių (8) – kvorumas 

yra, visi priimti sprendimai teisėti. 

 

Posėdžio pirmininkas: Saulius Batavičius 

Posėdžio sekretorius: Dainius Šimkaitis 

 

DARBOTVARKĖ: 
 
1. Posėdžio atidarymas. Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai. Darbotvarkės 
patvirtinimas; 
2. Nacionalinės rinktinės aprangų naudojimo ir komercinės krypties tvirtinimo 
3. Rugpjūčio 26 – 28 d. vyksiantis World Triathlon teisėjų seminaras, Serbijoje. Lietuvos 
delegatų siuntimas. 
4. Rugsėjo 3 – 4 d. LTF Nacionalinės kategorijos teisėjų kursai Druskininkuose. 
5. Rugsėjo 4 – 18 d. Jaunių rinktinės MTS Druskininkuose 
6. Rugsėjo 25 – 26 d. Europos standartinio nuotolio triatlono čempionatas. 
7. Rugsėjo 30 – spalio 3 d. Europos jaunių čempionatas, Alanija (Turkija) 
8. Spalio 4 – 10 d. „Development Camp“ Alanija. 
9. 2022 m. ETU jaunimo taurė Lietuvoje. 
10. 2021 m. SRF projektas “Triatlonas Lietuvai” ir žiemos akvatlonų taurė 
11. 2022 m. Klaipėdos triatlonas 
12. Regionų plėtra 
 
 
 

 

 

 



  
 

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: 6, Prieš: 0, Susilaikė: 0 

 

Nutarta: 

Tvirtinti  Saulių Batavičių posėdžio pirmininku ir Dainių Šimkaitį posėdžio sekretoriumi. 

 

2. Klausimas: Nacionalinės triatlono rinktinės aprangų naudojimo ir pardavimo tvarka 

 

Svarstyta: 

Generalinis sekretorius pristatė klausimą. Pažymėta, kad VK21/12 metu Valdyba nustarė šiuo 

klausimu, todėl buvo oficialiai kreiptasi į AMK dėl trenerių nuomonės. AMK priimtas 

siūlymas, kad pagrindinės Nacionalinės rinktinės aprangos neturėtų būti atvirai 

pardavinėjamos, siekiant komercinės naudos. Tiek AMK, tiek VK sutiko vienu klausimu – 

remiantis užsienio valstybių pavyzdžiais reikia atskirti Nacionalinę aprangą ir amžiaus grupių 

aprangas (komerciškai prieinamas). Nacionalinės rinktinės aprangos turėtų būti išduodamos 

tik asmenims deleguojamiems LTF į tarptautines varžybas. DŠ pažymėjo, kad šiuo metu 

aprangų likutis nėra didelis (30 vnt. įvairių dydžių), todėl neturint reikiamų finansų naujoms 

užsakyti, nereikėtų leisti esamų aprangų į viešą apyvartą. VK šiuo klausimu sutiko, kad naujo 

užsakymo teikimą reiktų kelti kitiems metams, o šiemet realizuoti dar turimas aprangas, 

pilnai aprengiant asmenis vykstančius į EČ Valencijoje ir EČ Turkijoje. Komiteto nariai 

sutarė, kad reikia atlikti rinkos tyrimą (įpareigoti generalinį sekretorių) ir užklausti galimų 

tiekėjų apie aprangų atnaujinimus, teikiant naujus Federacijos prekinio ženklo rekvizitus. 

 

Kalbant dėl Nacionalinės aprangos dėvėjimo Lietuvos čempionatuose, sportininkų atstovė IA 

pasiūlė neleisti asmenims LT čempionatuose startuose su naujausiomis patvirtintais rinktinės 



  
 

aprangų modeliais. T.y. turint naują patvirtintą aprangos modelį, riboti jo naudojimą, o 

senesnių modelių naudojimo neberiboti. 

 

Balsuota dėl esamų Nacionalinės rinktinės aprangų komercinio ribojimo: 

Už: 6, Prieš: 0, Susilaikė: 0 

 

Nutarta: 

Kolkas esamų Nacionalinės aprangų neleisti į atvirą prekybą, o suteikti tik Federacijos 

deleguojamiems Tarptautinių varžybų dalyviams. 

 

3. Klausimas: 26 – 28 d. Serbijoje vyksiantis 1-os kategorijos teisėjų seminaras. 

 

Svarstyta: 

Sekretorius pristatė, kad LTF klubams, turintiems patyrusių nacionalinės kategorijos teisėjų 

(TSK “Darna” ir LTT) ir Techniniams komitetui buvo siųsta užklausa dėl asmenų 

kandidatavimo į World Triathlon 1-os kategorijos kursus. Veluojant su aplikacijų pradavimu, 

varžybų organizatoriams buvo duotos kelios dienos informacijai surinkti ir pateikti 

kandidatus. TSK “Darna” pateikė Justiną Narkūną (ilga patirtis dviračių trasoje, teorinės 

žinios, patirtis dviračių sporto renginių organizavime), iš TK norą išreiškė Žilvinas Reisas 

(teorinės žinios, teisėjavimas beveik visose 2021 m. LTF kalendoriaus varžybose, LTT 

techninis delegatas), atsarginiu kandidatu, neprieštaraujant LTF Valdybai ir techniniam 

komitetui, įrašytas generalinis sekretorius Dainius Šimkaitis (motyvuojant 6 metų patirtimi 

LTT, nuolatiniu darbu su LTF teisėjavimo sistema ir interesu). Po paraiškų pridavimo LTT 

atsiuntė savą kandidatę, kuri jau nebebuvo priimta – World Triathlon patvirtino visus tris 

siųstus kandidatus. 

 

Priminta, kad teisėjų „sekcija“ 2021 m. turi paskirtus 1 500 Eur. Iš LTF biudžeto. 

Numatomos kursų išlaidos: 240 Eur. už PGR tyrimus ir apie 350 Eur. kelionės išlaidos 

(kuras, kelių mokesčiai). Apgyvendinimas teikiamas organizatorių. Deleguojama komanda 

išvyktų 08.24 naktį, grįžtų 08.30. 

 

Balsuota: 

Už: 6, Prieš: 0, Susilaikė: 0 

 



  
 

Nutarta: 

Siųsti Žilviną Reisą, Justiną Narkūną ir Dainių Šimkaitį į World Triathlon 1-os kategorijos 

teisėjų kursus Serbijoje. Apmokėti kelionės išlaidas ir PGR tyrimus. 

 

4. Klausimas: Nacionalinės kategorijos teisėjų kursai Druskininkuose 

 

Svarstyta: 

DŠ pristatė su TK rengtą projektą padaryti Nacionalinės kategorijos teisėjų seminarą 

Druskininkuose. Kursai vyktų rugsėjo 3 d. Druskininkų sporto komplekse, dalyviams būtų 

parūpinta nakvynė ir maitinimas. Lektorius – Aleksandr Kočetkov (ITU Level 2), po teorinių 

užsiėmimų sektų egzaminas ir teisėjavimas rugsėjo 4 d. (LTT ir LT mixed-relay čempionate). 

Pažymėta, kad būtų naudojamas taspats 1 500 Eur. 2021 m. numatytas teisėjų kvalifikacijos 

kėlimo biudžetas.  

 

Balsuota: 

Už: 6, Prieš: 0, Susilaikė: 0 

 

Nutarta 

Tvirtinti teisėjų kvalifikacijos kėlimo kursus, užtikrinti dalyviams maitinimą, nakvynę 

(penktadienį) ir pagal galimybes parūpinti aprangas teisėjavimo dienai. 

 

5. Klausimas: Jaunių rinktinės MTS 

 

Svarstyta: 

Pateiktas siūlymas rugsėjo 4-18 d. į MTS Druskininkuose siųsti 6-ių sportininkų ir 1 trenerio 

komandą, pasirengimui Europos jaunių čempionatui Turkijoje. Pristatytos suderintos 

gyvenimo, maitinimo ir treniruočių sąlygos su LSC. Pažymėta, kad ši treniruočių stovykla 

būtų paskutinioji iš numatytų LTF metinių biudžeto lėšų skirtų stovykloms. Papildomos 

reikiamos stovyklos metų pabaigoj, būtų finansuojamos iš kitų nepanaudotų metinių lėšų. 

 

Balsuota: 

Už: 6, Prieš: 0, Susilaikė: 0 

 

Nutarta 



  
 

Į MTS Druskininkus rugsėjo 4-18 d. siųsti  6 sportininkus ir 1 trenerį. Komandos sudėti 

suderinti su AMK. 

 

6. Klausimas: Europos standartinio nuotolio čempionatas Valencijoje. 

 

Svarstyta: 

Rugsėjo 25 – 26 d. Valencijoje vyksta Europos standartinio nuotolio triatlono čempionatas. 

AMK siūlymu teikta sudėtis: Lukas Prokopavičius (Elitas), Inga Paplauskė (Elitas), Igor 

Kozlovskij (Elitas), Rugilė Girštautaitė (OD Amžiaus grupė) ir Džiugas Karklelis (OD 

Amžiaus grupė). Papildomai LTF VK21/12 nutarimu buvo patvirtinta, kad į varžybas bus 

siunčiami ir pilnai apmokami LTT OD sezono čempionai (moteris ir vyras). VK pasiūlė į 

lydinčio trenerio poziciją siųsti Ignalinos atstovą Eugenijų Rakitiną, o pagalbiniu asmeniu 

(išskirti akreditaciją) NEKO Team atstovą Dalių Pavliukovičių. MM pastebėjo, kad derėtų 

siųsti ir vieną asmenį, kuris atliktu delegacijos vadovo funkciją. Pasiūlytas Vidmantas 

Urbonas. Neprieštarauta. Siūlyta sportininkams apmokėti visas kelionės išlaidas (kelionė, 

nakvynė, maitinimas, startinai mokesčiai). 

 

Balsuota: 

Už: 6, Prieš: 0, Susilaikė: 0 

 

Nutarta: 

Tvirtinti Europos standartinio nuotolio čempionato komandą. Komandos vadovo vietą siūlyti 

Vidmantui Urbonui, treneriui negalinti, ieškoti kito asmens. 

 

7. Klausimas: Europos jaunių triatlono čempionatas Turkijoje 

 

Svarstyta: 

Generalinis sekretorius pristatė, kad į Turkiją, pirminėmis žiniomis, gali vykti 4 sportininkai 

ir du treneriai. AMK pasiūlyta siųsti sporto koordinatorių Luką Kontrimavičių ir Aliną 

Rancevą. Iš sportininkų pusės siųsti Ugnę Paurytę, Kristupą Rimkų, Zigmą Reisą ir Jomilę 

Pribušauskaitę. Atsarginiais numatyti: Oskarą Grigonį ir Kamilę Murnevaitę. Sekretorius 

paminėjo, kad LTF numatytame biudžete nėra lėšų didesnei nei 6 asmenų komandai. Siūlyta 

informuoti atsarginių asmenų klubų vadovus apie galimybę vykti į Turkiją, bet LTF 



  
 

finansuojant tik dalį šių sportininkų išlaidų (priklausomai nuo bendrų patirtų išlaidų), bei 

vykstant tik tuo atveju, tei Europos triatlono federacija patvirtins papildomas vietas. 

 

Balsuota: 

Už: 6, Prieš: 0, Susilaikė: 0 

 

Nutarta: 

Į Turkiją preliminariai siųsti Zigmą Reisą, Kristupą Rimkų, Ugnę Paurytę ir Jomilę 

Pribušukaitę. Į MTS kartu vežtis atsarginius sportininkus: Oskarą Grigonį ir Kamilę 

Murnevaitę. Atsarginių sportininkų klubų vadovus informuoti apie teorinę galimyvę vykti į 

čempionatą savomis lėšomis. 

 

8. Klausimas: Spalio 4 – 10 d. “Development Camp” Alanija. 

 

Svarstyta: 

Pristatyta, kad iškart po Europos jaunių čempionato, tapačioje vietoje vyks trenerių ir 

sportininkų kvalifikacijos tobulinimo kursai. Išlaidas dengia Europos triatlono federacija. 

Todėl pasiūlyta ieškoti galimybės 4 sportininkų ir 2 trenerių komandą deleguoti į esamus 

kursus. 

 

Balsuota: 

Už: 6, Prieš: 0, Susilaikė: 0 

 

Nutarta: 

Teikti Luko Kontrimavičiaus, Alinos Rancevos ir sportininkų kandidatūras likti Turkijoje dar 

vieną savaitę ir dalyvauti stovykloje. 

 

9. Klausimas: 2022 m. ETU jaunimo taurė Lietuvoje 

 

Svarstyta: 

Pristatyta paraiškų teikimo procedūra. VK pateiktas siūlymas: tęsti tradiciją ir teikti projektą 

Kupiškiui, ar kalbėtis su Panevėžio miesto savivaldybe ir renginį organizuoti Panevėžio 

Senvagėje (naujai atidarytoje erdvėje). VK vienbalsiai pasisakė už Panevėžį, matant geresnes 

logistines galimybes, didesnį patrauklumą užsienio sportininkams bei žinant, kad bus 



  
 

atidaryta nauja miesto erdvė. Kupiškyje išreikštas noras išlaikyti kitas LTF varžybas, kurios 

trauktų kaimyninius latvius ir estus. MM pastebėjo, kad LTF yra teikę paraišką 2022 m. 

organizuoti Europos sprinto triatlono čempionatą, arba mišrių etafečių klubinį čempionatą. 

DŠ patikėta užduotis pasidomėti ar ETU dar nėra priėmę sprendimo ir nesėkmės atveju, teikti 

projektą 2022 m. Europos triatlono jaunimo taurės etapą organizuoti Panevėžyje. MM būti 

tarpininku tarp LTF ir Panevėžio miesto savivaldybės. 

 

Balsuota: 

Už: 6, Prieš: 0, Susilaikė: 0 

 

Nutarta: 

Nelaimėjus teisės organizuoti 2022 m. Europos sprint triatlono čempionato ar 2022 m. 

Europos mišrių komandinių estafečių klubinio čempionato, teikti ETU paraišką organizuoti 

ETU Jaunimo taurė etapą Panevėžyje. 

 

10. Klausimas: Sporto rėmimo fondo projektas “Triatlonas Lietuvai” ir jo eiga. 

 

Svarstyta: 

Dar kartą pristatyta, kad LTF laimėjo projektą, siekiantį plėtoti triatlono sportą regionuose, 

įtraukti plačiąją visuomenę. Patvirtinta projekto suma – 30 000 Eur. Pristatyta mintis dalinai 

koreguota projektą ir į veiklas įtraukti ne triatlono varžybas, o nemokamus akvatlonus žiemos 

metu, regionuose. DŠ pristatė, kad projekto administravimo klausimais jau yra rastas žmogus 

– Vilius Jaujininkas (SPK atstovas iš Marijampolės TD). Pasiūlyta SPK atstovą VJ įpareigoti 

susisiekti su SRF kuratore dėl galimybės koreguoti projektą ir jo vykdymo geografines 

lokacijas. 

 

Balsuota: 

Už: 6, Prieš: 0, Susilaikė: 0 

 

Nutarta: 

Siekti keisti laimėto projekto aprašymą, įtraukiant ne triatlono, o akvatlono varžybas 

mėgėjams regionuose, dalinai koreguoti projekto vykdymo geografines lokacijas. Įpareigoti 

SPK ir VJ susisiekti ir palaikyti ryšį su SRF koordinatore, gautus atsakymus pateikti VK. 

 



  
 

11. Klausimas: 2022 m. Klaipėdos triatlonas 

 

Svarstyta: MM pateikė informaciją, kad yra susidomėjimas Klaipėdoje organizuoti triatlono 

varžybas, prie to prisidėtų ir miesto savivaldybė. Reikia atsakymo iš Federacijos ar tokios 

varžybos būtų traukiamos į LTF kalendorių, ar galima būtų suteikti LT čempionato statusą ar 

kitą reikšmę. Iš šalies pastebėta, kad LTF skatinant regionų plėtrą, tokios varžybos būtų labai 

naudingos. Federacija prie vykdymo galėtų prisidėti teisėjais, savo žiniomis ir 

komunikacija/viešinimu, o varžyboms būtų rastas čempionato statusas. 

 

Balsuota: 

Už: 6, Prieš: 0, Susilaikė: 0 

 

Nutarta: 

Siekti ir prisidėti prie Klaipėdos triatlono vykdymo. Įtraukti renginį į LTF kalendorių, 

prisidėti komunikacija, svarstyti LT čempionato statusą, tvirtinant 2022 m. biudžetą, renginį 

įtraukti į svarstymą. 

 

12. Klausimas: Triatlono plėtra 

 

Svarstyta: 

KS pastebėjo, kad Kaunas turi tik vieną triatlono trenerę ir ganėtinai daug triatlono mėgėjų 

klubų. Išreikšta būtinybė ieškoti papildomų trenerių mieste, kalbant su Kauno plaukimo 

mokykla ir potencialiais treneriais. Ilgos diskusijos metu pasiūlyta po Druskininkų triatlono, 

09.05 visus klubus ir Kauno atstovus (sportininkus) pakviesti į pokalbį, siekiant išjudinti šį 

reikalą. 

 

Balsuota: 

Už: 6, Prieš: 0, Susilaikė: 0 

 

Nutarta: 

Rugsėjo 5 d. Druskininkuose organizuoti LTF klubų ir triatlono bendruomenės susirinkimą, 

siekiant išjudinti sporto plėtros klausimą. 

 

POSĖDIS BAIGTAS 



  
 

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-21/14), 
vykusio 2021 metų rugpjūčio 21 dieną 

 
 

VYKDOMOJO KOMITETO NARIŲ, DALYVAVUSIŲ 2021 METŲ RUGPJŪČIO 21 
DIENOS POSĖDYJE, SĄRAŠAS 

 
 
 
 
 
 

Nr. Narys Balsų skaičius Parašas 
1. Saulius Batavičius 1  
2. Agnė Šniukienė 1  
3. Inga Paplauskė 1  
4. Kęstutis Steponavičius 1  
5. Inga Aukselytė 1  
6. Mantas Marcinkevičius 1  
7. Dainius Šimkaitis BALSO TEISĖS NETURI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
__________________ 
Saulius Batavičius 
Posėdžio pirmininkas 

 
 
__________________ 
Dainius Šimkaitis 
Posėdžio sekretorius 
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