Vykdomojo komiteto nutarimų
PROTOKOLAS Nr. 21/15
2021 m. spalio mėn. 27 d. 19:30 – 21:00
Posėdžio vieta: virtuali „Zoom” platforma.
Posėdyje dalyvavo vykdomojo komiteto nariai: Agnė Šniukienė, Mantas Marcinkevičius,
Inga Aukselytė, Inga Paplauskė, Kęstutis Steponavičius ir Dainius Šimkaitis (pateiktas
įgaliojimas balsuoti Sauliaus Batavičiaus vardu). Šeši (6) vykdomojo komiteto nariai iš
aštuonių (8) – kvorumas yra.
Posėdžio pirmininkas: Mantas Marcinkevičius
Posėdžio sekretorius: Dainius Šimkaitis

DARBOTVARKĖ:
1. Posėdžio atidarymas. Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai. Darbotvarkės
patvirtinimas;
2. 2021 m. triatlono sezono aptarimas;
3. Esamos finansinės situacijos peržiūra;
4. 2022 m. triatlono kalendorius;
5. 2022 m. triatlono rinktinės;
6. Žiemos akvatlonai;
7. 2021 m. Lietuvos triatlono reitingas;
8. Sezono uždarymo vakaras ir apdovanojimai.
9. Einamieji klausimai

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

Svarstyta:
Generalinis sekretorius, DŠ pateikė įgaliojimą, pasirašytą LTF Prezidento, leidžiančio DŠ
atstovauti Saulių Batavičių, 21/15 VK posėdyje. Komitetui pateikta informacija, kad
Prezidentas yra išvykęs į Ispaniją, darbo reikalais, taip pat susitiks ir su Ispanijos triatlono
fedearcijos generaline sekretore. Patvirtinta, kad Prezidentas yra susipažinęs su esamais
dokumentų paketais, SB ir DŠ pozicijos balsavime yra suderintos. Pasiūlyta, kad posėdžio
pirmininko vietą užimtų MM, o sekretoriaus DŠ.

Balsuota:
Už: 6, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:
Tvirtinti

Mantą Marcinkevičių posėdžio pirmininku ir Dainių Šimkaitį posėdžio

sekretoriumi.

2. Klausimas: 2021 m. triatlono sezono aptarimas
Svarstyta:
Dainius Šimkaitis komiteto narius dar kartą supažindino su LTF 2021 – 2024 m. strateginiu
veiklos planu. Komitetas kartu peržvelgė metinius rodiklius ir nuveiktus darbus, aptarė
neįgyvendinus uždavinius. Pasidžiaugta, kad didžioji dalis keltų 2021 m. uždavinių buvo
įgyvendinti. Pabrėžta, kad rezultatus atnešė perskirstytas biudžetas ir griežtas jo laikymasis.
Visgi, aiškiai matoma stagnacija sporto gimnazijų reikaluose ir grupių sudaryme bei
geografinėje triatlono plėtroje. Konstatuota, kad vaikų masiškumas yra mažas, naujų trenerių
vis dar nėra.
1) Vaikų – jaunimo triatlonas. Per metus užtikrintas 100% varžybų tinklelis,
suorganizuotos 4 mokomosios treniruočių stovyklos jaunių/jaunimo grupėms, kurias

finansavo ar kofinansavimo LTF. Paminėtas mažas trenerių skaičius ir stagnuojantis
sporto gimnazijų klausimas ir kitų miestų įsitraukimas į triatloną.
2) Klubinio triatlono plėtra. Ženkliai išaugo LTF narių skaičius (nuo 12 iki 23), į AG
Europos čempionatą vyko 4 sportininkai, iškovotos prizinės vietos. Sutikta, kad
ateityje reikia skirti daugiau dėmesio AG sportininkų įsitraukimui į Europos ir
Pasaulio čempionatus. Paskaičiuota, kad LTF varžybose moterų dalyvių skaičius
išaugo nuo 13,5% iki 21%. Vis dėlto, ypač nuo V1 ir vyresnių AG atsiveria didelės
„žirklės“ tarp vyrų ir moterų balanso. Varžybų kalendorius vykdytas 100%.
3) Aukštas sportinis meistriškumas. Rinktinės nariams suorganizuotos/ koorganizuotos
5-ios treniruočių stovyklos. Numatyta dar 2021 m. lapkričio – gruodžio mėnesiais
išsiusti 5-is sportininkus į stovyklas kalnuose. Pasidžiaugta sėkmingu jaunių rinktinės
dalyvavimu Europos čempionate: U. Paurytė ir K. Rimkus pasiekė keltus tikslus ir
aplenkė virš 25% dalyvių. Paminėti kitų sportininkų startai ir pabrėžta būtinybė 2022
m. paruošti aiškesnį rinktinių atrankos modelį. Didžiausia pažanga matytas finansų
perskirstymas, aukštam meistriškumui skiriant apie 50% viso LTF biudžeto.
4) Techninės bazės ir žinių kaupimas. Per metus 2 nacionaliniai teisėjai išlaikė 1-os
Tarptautinės kategorijos egzaminus, sukurta vidinė LTF teisėjų sistema, organizuoti
vietinių teisėjų kvalifikacijos kėlimo kursai. Prognozuojama, kad į 2022 m. LTF
pavyks įžengti su planuotu 3% finansiniu rezervu. Taip pat, nurodyta, kad per 2021
m. pavyko įsigyti dalį būtinos technikos, reikalingos teisėjams: palapinę, šviesą
atspindinčias liemenes, stalą, vėliavas, įspėjamųjų tentų).

Balsuota:
Tvirtinti tarpinę 2021 m. veiklos ataskaitą.
Už: 6, Prieš: 0, Susilaikė: 0
Nutarta:
Tvirtinti esama tarpinę 2021 m. veiklos ataskaitą.

3. Klausimas: Esama LTF finansinė situacija

Svarstyta:
DŠ pristatė spalio 25 d. Federacijos pajamų ir išlaidų ataskaitą, apžvelgė kaip yra laikomasi
patvirtinto metinio biudžeto.

FAKTINĖS PAJAMOS
LTOK
Olimpinė pamaina
ŠMSM AM
programai
ETU Development
Stojimai/ Narystės
Rėmėjai
Kita (Paysera)
Grąžinimai
Likutis iš 2021
Dalyvių mokesčiai
Kita

Gauta %
40000
100%
8500
100%
26835
1200
3399
0
7335
2162,6
348,21
1461
1300
92540,81

149%
40%
110%

Pristatyta, kad ŠMSM pateikus papildomą kvietimą finansimui buvo gauti papildomai 4 000
Eur. Federacijos aukšto meistriškumo programai. Aukšto meistriškumo komiteto prašymu,
pinigus siūlyta panaudoti 2021 m. IV ketvirčio treniruočių stovykloms. Konstatuota, kad
2021 m. nepavyko gauti finansinės paramos. “Not Perfect” agentūra neatlygintinai sukūrė
naują LTF prekinį ženklą ir jo naudojimo gaires. Nurodyta, kad eilutėje “Kita (Paysera)”
matomi iš varžybų registracijų ir metinių licencijų surinkti mokesčiai.
FAKTINĖS IŠLAIDOS
Administracinės
MTS
Teisėjų kvalifikacija
Varžybų organizavimas
Tarptautiniai startai
Para-Triatlonas AM
LTF reitingo apdovanojimai
Papildai L. Prokopavičius

17510,39
12533,63
1563,71
17156,37
22403,05
1214,76
0
264,79

75%
84%
156%
139%
108%
101%
0%

Sporto koordinatorius
Kontrolinės Vilnius
Kitos nenumatytos (draudimas, IT ir
kita)

250
220
5184,45
78301,15

Pristatant išlaidas pastebėta, kad varžybų organizavimo ir tarptautinių startų išlaidos nėra
tikslios, nes iš šių eilučių turėtų būti išskaičiuoti sumos, kurios pajamose matomos kaip
„Grąžinimai“. Detalizuota kodėl „Kitos nenumatytos išlaidos“ sudaro tokią procentaliai
didelę sumą: 2 700 Eur. apdraustos visos sezono triatlono varžybos (civilinės atsakomybės ir
dalyvių sveikatos draudimai), 1 000 Eur. išleista naujai LTF narių sistemai ir internetiniam
puslapiui (viešai bus paskelbtas iki metų pabaigos), pirkta LTF palapinė, remontuotas
Panevėžio triatlono klubo autobusas, išnuomotos LTF turto sandėliavimo patalpos metams.
Paskaičiuota, kad atmetus visus įsipareigojimus, numatytas stovyklas ir LTF uždarymo
vakarą, metų pabaigoje gali likti apie 5 000 Eur.

Balsuota:
Tvirtinti teikiamą tarpinę Federacijos biudžeto ataskaitą
Už: 6, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:
Tvirtinti tarpinę Federacijos biudžeto ataskaitą

4. Klausimas: 2022 m. Lietuvos triatlono kalendorius

Svarstyta:
MM pristatė turimą kalendoriaus projektą, pažymėjo, kad dar yra daug nekonkretumo, todėl
komitetui galima pristatyti tik esamą progresą ir jau patvirtintas varžybas. Daugiau
komentarų nesusilaukta, nutarta, kad MM informuos komitetą, kai bus suderintos pozicijos su
potencialiais organizatoriais.
5. Klausimas: 2022 m. triatlono rinktinių komplektavimas
Svarstyta:

KS trumpai pristatė AM komiteto veiklą ir aptariamus klausimus. Konstatuota, kad komitetas
dirba ties 2022 m. Nacionalinės rinktinės atrankos kriterijų formavimu, bet kolkas dar
konkretaus dokumento VK tvirtinimui neturi. Patikinta, kad iki lapkričio 5 d. dokumentas
turėtų būti paruoštas VK peržiūrai.
6. Klausimas: 2021-2022 m. Lietuvos žiemos akvatlonų taurės pristatymas

Svarstyta:
KS ir DŠ pristatė Žiemos akvatlonų preliminarius nuostatus. Atkreiptas komiteto dėmesys,
kad tokios varžybos yra būtinos tolimesnei triatlono plėtrai užtikrinti ir turėtų būtų
orientuotos į vaikų – jaunimo amžiaus grupes ir rinktinių kandidatų testavimus. DŠ pastebėjo,
kad šiam projektui finansų yra labai mažai, tad, ko gero, neradus rėmėjo, reikės darbuotis “iš
idėjos”, laiko matavimą vykdant patiems. MM pristatė, kad gruodžio 11 d. Panevėžio miesto
savivaldybė ir sporto centras sutiktų padėti LTF organizuoti renginį, užtikrinant baseino ir
sporto maniežo paslaugas. Likę du etapai lieka nepatvirtinti.

Balsuota:
Balsuota už 2021-2022 m. Lietuvos žiemos akvatlono taurės vykdymą Panevėžyje, Kaune ir
Vilniuje.
Už: 6, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:
Organizuoti Lietuvos žiemos akvatlonų taurę, tvirtinti gruodžio 11 d. kaip pirmą taurės etapą,
Panevėžyje.
7. Klausimas: 2021 m. Lietuvos triatlono reitingo tvirtinimas ir pakeitimų siūlymas

Svarstyta:
IA pristatė esamą reitingo situaciją, aptarti argumentai už ir prieš reitingą, pastebėtos
pagrindinės pastabos, kad reitingas neatspindi pajėgiausių šalies sportininkų(-ių). MM
konstatavo, kad nors ir reitingas nėra tobulas ir tą reikia pripažinti, reitingo skaičiavimo
keitimas sezonui jau pasibaigus, įneštų dar daugiau chaoso ir nepasitenkinimo. Teigta, kad
tiek Lietuvos, tiek užsienio sporto federacijų praktikoje „netobulumo“ reitinguose nėra

išvengiama ir dažnai matoma, kad lokalų reitingą laimi ne patys stipriausi šalies atletai, tad iš
to tragedijos nereikėtų daryti, bet atsižvelgti į tai ateityje. Dar pastebėta, kad kuriant 2022 m.
reitingą jau surinkta darbo grupė į kurią pasisiūlė AMK nariai VV, AP ir TP.

Balsuota:
Balsuota nekeisti 2021 m. LTF reitingo
Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 1

Nutarta:
Likti prie esamo LTF reitingo ir apdovanoti jo lyderius, rinktinės lyderiams numatant
papildomą pagerbimą.
8. Klausimas: 2021 m. sezono uždarymas ir apdovanojimai

Svarstyta:
VK narė AŠ pristatė kausimą, pastebėjo, kad reikia nedelsti ir kuo skubiau surinkti
informaciją, kiek žmonių galimai dalyvautų sezono uždarymo šventėje. Pasiūlyta, kad
Panevėžys, galbūt, galėtų būti patraukli vieta bendruomenės susitikimui. MM pasiūlė, kad
matant esamus Federacijos finasus, sezono uždarymo vakaras būtų perteklinė išlaida, kurios
galima būtų ir atsisakyti. Pasiūlyta, metų uždarymo paminėjimą vykdyti LTF žiemos
akvatlono metu, gruodžio 11 d. Panevėžio lengvosios atletikos manieže, po varžybų
apdovanojant reitingo lyderius. Pasiūlymui prieštaravimų nesulauka.

Balsuota:
LTF uždarymo ir reitingo apdovanojimo ceremoniją vykdyti 2021 m. gruodžio 11 d.
Panevėžio lengvosios atletikos manieže, po renginio.
Už: 6, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:
LTF uždarymo ir reitingo apdovanojimo ceremoniją vykdyti 2021 m. gruodžio 11 d.
Panevėžio lengvosios atletikos manieže, po renginio.

9. Einamasis klausimas: Nacionalinio ekstremalaus sporto klubo šalinimas iš LTF
narių.

Svarstyta:
Pristatyta, kad Nacionalinis ekstremalaus sporto klubas (NESK) yra nesumokėjęs 2021 m.
narystės mokesčio ir nedalyvauja Federacijos veikloje. DŠ patikino, kad su NESK atstovu
buvo susisiekta ir žodinis patvirtinimas, kad klubas neketina toliau būtų aktyvių Federacijos
nariu, neprieštarauja būti pašalintu. Dalis VK narių pateikė pastabą, kad klubas turėtų
susimokėti narystės mokestį (skolą) ir tik tada išeiti iš LTF. Visgi, patikinta, kad klubas 2021
m. veikloje, praktiškai, nedalyvavo ir paprasčiausias kelias būtų tiesiog pašalinti klubą.

Balsuota:
Pašalinti Nacionalinį Ekstremalaus Sporto Klubą iš LTF narių sąrašo, atimat visas nario
teises.
Už: 6, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:
Šalinti NESK iš LTF narių sąrašo, įpareigoti Federacijos generalinį sekretorių DŠ informuoti
NESK apie VK 21/15 priimtą sprendimą.
10. Einamasis klausimas: 2021 m. IV ketvirčio – 2022 m. I ketvirčio sportininkų
sportininkų krepšelio skirto mokomosios treniruočių stovykloms tviritnimas.

Svarstyta:
DŠ pristatė, kad turint gana palankų 2021 m. likutinį biudžetą, galima skirti lėšų mokomosios
treniruočių stovykloms, kurių būtinumą pripažįsta tiek treneriai, tiek Federacijos
administracija. Nurodyta, kad stovykloms papildomai galima būtų skirti oms papildomai
galima būtų skirti 4 000 Eur. Aukšto sportinio meistriškumo komitetas, atsižvelgiant į 2021
m. rezultatus siūlo decentralizuoti stovyklas ir 5 sportininkams (Lukas Prokopavičius,
Džiugas Karklelis, Ugnė Paurytė, Kristupas Rimkus ir Zigmas Reisas) skirti po 800 Eur.
krepšelį 2022 m. sezono pasiruošimui. Išlaidos būtų užskaitomos pagal trenerių/sportininkų
pateiktas sąskaitas faktūras.

Balsuota:

Tvirtinti numatytą 800 Eur./žmogui sportinį krešelį penkiems sportininkams: Lukui
Prokopavičiui, Džiugui Karkleliui, Ugnei Paurytei, Kristupui Rimkui ir Zigmui Reisui.
Už: 6, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:
Tvirtinti numatytą 800 Eur./žmogui sportinį krešelį penkiems sportininkams: Lukui
Prokopavičiui, Džiugui Karkleliui, Ugnei Paurytei, Kristupui Rimkui ir Zigmui Reisui.

PRIEDAI:
Priedas Nr.1: posėdžio dalyvių sąrašas

__________________
Mantas Marcinkevičius
Posėdžio pirmininkas

__________________
Dainius Šimkaitis
Posėdžio sekretorius

Priedas Nr. 1 prie Lietuvos triatlono federacijos Vykdomojo komiteto posėdžio (VK-21/15),
vykusio 2021 metų spalio 27 dieną
VYKDOMOJO KOMITETO NARIŲ, DALYVAVUSIŲ 2021 METŲ SPALIO 27
DIENOS POSĖDYJE, SĄRAŠAS

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Narys
Dainius Šimkaitis (įgaliotas Sauliaus
Batavičiaus)
Agnė Šniukienė
Inga Aukselytė
Mantas Marcinkevičius
Inga Paplauskė
Kęstutis Steponavičius

__________________
Saulius Batavičius
Posėdžio pirmininkas

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
DAINIUS,ŠIMKAITIS
AGNĖ,ŠNIUKIENĖ
INGA,AUKSELYTĖ
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10:44:52
14:29:01
Paskirtis: Protokolas
Patvirtinimas
Vieta: Vilnius
KAUNO M.
Kontaktinė informacija:
860676384

Balsų skaičius
1

Parašas

1
1
1
1
1

__________________
Dainius Šimkaitis
Posėdžio sekretorius
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