Vykdomojo komiteto nutarimų
PROTOKOLAS Nr. 21/16
2021 m. lapkričio mėn. 27 d. 16:00 – 18:10
Posėdžio vieta: Panevėžys ir virtuali „MS Teams“ platforma.
Posėdyje dalyvavo vykdomojo komiteto nariai: Saulius Batavičius, Agnė Šniukienė
(prisijungė virtualiai), Mantas Marcinkevičius, Inga Aukselytė, Inga Paplauskė, Kęstutis
Steponavičius (prisijungė virtualiai). Dainius Šimkaitis dalyvavo be balso teisės. Šeši (6)
vykdomojo komiteto nariai iš aštuonių (8) – kvorumas yra.
Posėdžio pirmininkas: Saulius Batavičius
Posėdžio sekretorius: Dainius Šimkaitis

DARBOTVARKĖ:
1. Posėdžio atidarymas. Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai. Darbotvarkės
patvirtinimas;
2. VK posėdžių viešas prienamumas;
3. 2022 m. Federacijos administracija;
4. 2021 m. biudžeto situacija;
5. 2021 – 2022 m. Žiemos akvatlonai;
6. Lietuvos triatlono federacijos metų uždarymo renginys
7. Ataskaitinė LTF Konferencija
8. Igor Georgij Kozlovskij prašymas
9. 2022 m. Lietuvos triatlono rinktinių aprašai;
10. 2022 m. triatlono kalendorius;

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

Svarstyta:
Posėdžio pirmininku pasiūlytas Saulius Batavičius, Dainius Šimkaitis – posėdžio sekretorius.

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

Nutarta:
Tvirtinti Saulių Batavičių posėdžio pirmininku ir Dainių Šimkaitį posėdžio sekretoriumi.
2. Klausimas: Vykdomojo komiteto posėdžių viešas prieinamumas.
Svarstyta:
Iškeltas klausimas VK posėdžius daryti atviresnius, tam kad Federacijos veikla taptų
atviresnė visai bendruomenei. Pasiūlyta sudaryti sąlygas nariams jungtis į virtualius VK
susirinkimus, be balso teisės.

Balsuota:
Ateinančius VK posėdžius daryti atvirus, el. paštu informuojant LTF narius, suteikiant
prieeigą.
Už: 6, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:
LTF VK posėdžius daryti atvirus LTF nariams.

3. Klausimas: LTF 2022 m. administracija

Svarstyta:
DŠ pristatė esamą LTF finansinę situaciją, galimą 2022 m. finansinę projekciją. DŠ
pažymėjo, kad su esamu generalinio sekretoriaus darbo užmokesčiu, matant augančią
infliaciją ir miglotas LTF galimybes kelti administracijos darbo užmokestį, reikia ieškoti

kelių administracijai išlaikyti – žmogiškiesiems resursams didinti. Diskusijos metu Valdybos
nariai susipažino su keliais galimais 2022 m. LTF biudžeto scenarijais. DŠ pristatė, kad nuo
2022 m. sausio mėnesio Federacija turėtų ieškoti administratoriaus(-ės), nes DŠ mažins savo
užimtumą LTF veikloje. Valdyba pritarė, kad būtina talpinti darbo skelbimą, ieškant
žmogaus, kuris Federacijoje atliktų kasdienius administracinius darbus. Asmeniui kelti
reikalavimus: kruopštumas, geros lietuvių kalbos žinios, anglų kalbos žinios, gebėjimas dirbti
MS Office programomis. Darbo užmokestį po mokesčių numatant 800-900 Eur. D. Šimkaitį
išlaikyti Federacijoje kaip generalinį sekretorių, sumažinant darbo užmokestį, paliekiant dalį
funkcijų, o Federacijos kasdienį administravimą perduoti naujam žmogui.

Balsuota:
Pradėti atranką LTF administratoriaus(-ės) pozicijai užimti. DŠ suformuoti skelbimą,
susiderinti su Vykdomuoju komitetu ir pradėti atranką.
Už: 6, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:
Skelbti darbuotojų atranką LTF administratoriaus(-ės) pozicijai užimti. DŠ suformuoti
skelbimą, susiderinti su Vykdomuoju komitetu ir pradėti atranką. Pasitvirinti galimą 2022 m.
administracijai išlaikyti skirtą biudžetą.
4. Klausimas: 2021 m. biudžeto situacija

Svarstyta:
Pristatyta 2021.11.25 Federacijos finansinė būklė:
2021.11.25 Situacija
Pajamos SWED 1 93615,8
Pajamos SWED 2
832,66
Išlaidos
84004,55
Balansas
10443,91

Numatyta prognozė, kad iki metų pabaigos Federacija dar patirs apie 7 500 Eur. būtinųjų
išlaidų ir numatoma 2 500 Eur. įplaukų. Todėl, apsiribojant būtinosiomis išlaidomis LTF
2022 m. sausio 1 d. turėtų sutikti su metų pradžioje numatytu 3% rezervu ir kelių tūkstančių
eurų perviršiu.

2022.01 BALANSAS
5326,91
Komiteto nariai įsitraukė į atvirą diskusiją dėl galimo lėšų poreikio Federacijos strateginiams
tikslams vykdyti. Pasiūlyta numatyti prizinį akvatlono serijos fondą, taip orientuojantis į
naujų trenerių ir sportininkų pritraukimą. Prieštaravimų nesulaukta.

Balsuota:
Tvirtinti esamą finansinę Federacijos situaciją. Numatyti lėšų 2021-2022 žiemos akvatlono
serijos vykdymui.
Už: 6, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:
Tvirtinti esamą finansinę Federacijos situaciją. Numatyti lėšų 2021-2022 žiemos akvatlono
serijos vykdymui.
5. Klausimas: 2021 – 2022 m. Lietuvos žiemos akvatlonai

Svarstyta:
Pristatyti renginio nuostatai, apkalbėta apie tai, kokios pagalbos iš savivaldybių, sporto centrų
Federacija gali laukti. Pasidžiaugta dėl gero bendradarbiavimo su Panevėžio miestu, sporto
centru, Kauno plaukimo mokykla. Kalendoriuje numatytos datos: 2021.12.11; 2022.01.23 ir
2022.02.27. Tęsiant finansų klausimą, plėtota diskusija kaip į triatloną įtraukti daugiau vaikų
ir giminingų sporto šakų trenerių. El. paštu ir kitais virtualiais kanalais VK jau turėjo
diskusiją šią tema. To pasekoje, aptariant esamą klausimą, pristatyta konkreti mintis steigti
prizinį fondą treneriams, orientuotą į masiškumą. Taip pat, MM pasiūlė numatyti lėšų už I-os
ir II-os Nacionalinės rinktinės įvykdomus kriterijus. DŠ pastebėjo, kad nepaisant stabilios
finansinės aplinkos, reikia nustatyti „lubas“, kad prizinis fondas netaptų nevaldomas.
Pasiūlyta, kad iš kiekvieno etapo treneris(-ė) negalėtų gauti didesnio nei 150 Eur. prizo už
atvestus auklėtinius. Sutarta, kad renginių serija turėtų išlikti biudžetinė ir išlaidas reiktų
nuolatos stebėti. Pristatyta, kad buvo teikta apklausa galimiems laiko matavimo paslaugos
tiekėjams. Sulauktų pasiūlymų įkainiai gerokai iškelti renginių sąmatas, tad pasiūlytą laiką
matuoti LTF personalui. DŠ pristatė virtualią laiko matavimo platformą „RaceClocker“.

Nariams parodytas programos funkcionalumas, nurodyta, kad platformos mokestis yra 150
Eur. metams. Tai leistų labai reikšmingai balansuoti sąmatą.

Balsuota:
Siūlyta balsuoti už teikiamus nuostatus, datas, prizinio fondo steigimą (masiškumui ir
meistriškumui), laiko matavimo platformos prenumeratos pirkimą.
Už: 6, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:
Tvirtinti 2021 – 2022 m. žiemos akvatlono nuostatus, datas, prizinio fondo steigimą, laiko
matavimo platformos prenumeratos pirkimą.
6. Klausimas: Lietuvos triatlono federacijos metų uždarymo renginys

Svarstyta:
VK nariai supažindinti su triatlono metų uždarymo renginio pasiruošimo darbais, progresu.
Reitingo prizams užsakytos knygos iš užsienio, su autoriaus parašu. Lietuvoje gaminami
ženkliukai. AŠ pristatė, kad veda derybas su keliais potencialiais rėmėjais. DŠ Komitetui
pristatė, kad 25 knygos buvo užsakytos “Amazon“ platformoje, knygos autoriui prašant, kad
produktas būtų atsiųstas jam, o šis pasirašęs, knygas išsiųs į Lietuvą. Knygos autorius
išsiuntęs knygas paprašė, kad LTF apmokėtų ne siuntimo išlaidas, o tiesiog paaukotų
siuntimo išlaidų sumą į autoriaus įsteigtą paramos fondą. DŠ paprašė Vykdomojo komiteto
patvirtinti tokį išlaidų planą. Taip pat, pristatyti fotografo įkainiai, spaudos darbų kaštai,
pasiūlyta turėti ir socialinės medijos žmogų, renginio dienos komunikacijai.
Diskusijos metu Vykdomojo komiteto nariai vienbalsiai sutarė, kad gruodžio 11 d. akvatlono
metu, reiktų padaryti ir metų triatlono nominacijų apdovanojimus. Komitetas kartu iškėlė 8
galimas nominacijas, sutarė ties pagrindinėmis nominantų rinkimų gairėmis.

Balsuota:
Tvirtinti sezono uždarymo išlaidų siūlymus, ir triatlono metų nominacijas, jų rinkimo tvarką.
Už: 6, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:
Tvirtinti 2021 – 2022 m. žiemos akvatlono nuostatus, datas, prizinio fondo steigimą, laiko
matavimo platformos prenumeratos pirkimą.
7. Klausimas: Ataskaitinė LTF Konferencija

Svarstyta:
Metams einant į pabaigą VK turi kelti datą 2021 m. metinei ataskaitinei Konferencijai ir į ją
šaukti narius. Komiteto nariai peržvelgė visą ateinančių varžybų kalendorių ir dėmesį sutelkė
į vasario mėnesio pabaigą. Pasiūlytos kelios datos:
-

2022.02.27 (po III-io žiemos akvatlono etapo)

-

2022.02.28 (pirmadienis)

-

2022.03 pradžia.

Diskusijos metu pasverti pliusai. Sutarta, kad 02.28 yra tinkamiausia data, kurią galima
tvirtinti.

Balsuota:
Šaukti ataskaitinę metinę LTF narių Konferencija 2022 m. vasario 28 d., Vilniuje.
Už: 6, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:
Šaukti ataskaitinę metinę LTF narių Konferencija 2022 m. vasario 28 d., Vilniuje. Pagal
įstatuose numatytą tvarką informuoti visus narius, revizijos komisiją.

8. Klausimas: Igor Georgij Kozlovskij prašymas

Svarstyta:
DŠ pristatė sportininko Igor Georgij Kozlovskij prašymą 300 Eur. padengti sausio mėnesį
planuojamos treniruočių stovyklos išlaidas. Sportininkas nurodė, kad nebuvo išleidęs 300
Eur. LTF skirtų pasiruošimui 2021 m. Europos čempionatui, Valencijoje. Prašyme pateiktas
sezono planas ir prašymas „perkelti pinigus į 2022 m.”. Komitetas daug diskusijos šiuo

klaisimu neturėjo. IA paprašė, kad ateityje tokie prašymai būtų detalesni. Komitetas tam
pritarė.

Balsuota:
Tvirtinti Igor Georgij Kozlovskij prašymą 300 Eur. kompensuoti stovyklos Portugalijoje
išlaidas.
Už: 6, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:
Tvirtinti Igor Georgij Kozlovskij prašymą 300 Eur. kompensuoti stovyklos Portugalijoje
išlaidas.
9. Klausimas: 2022 m. Lietuvos triatlono rinktinių aprašai;

Svarstyta:
Pristatytas rinktinių komplektavimo aprašas 2022 m. Komitetas dar kartą peržvelgė visą
aprašą, keliamus normatyvus, rinktinių pakopas. Pažymėta, kad aprašas teikiamas AMK
siūlymu. Diskutuota, kad vertėtų į nuostatus įtraukti galimybę pagal „švelnius faktorius“
koreguoti atrankos normatyvus. Siūloma leisti Vykdomajam komitetui ir AMK siūlyti į
rinktinių sąrašus įtraukti asmenis, kurie neatitinka keliamų reikalavimų, bet turi tam tikrą
svarstymo pagrįstumą. Pažymėta, kad sąrašas galėtų būti kiek lankstesnis, ypač turint
omenyje, kad 2022 m. bus pirmas sezonas, kada tokie atrankos kriterijai bus keliami.

Balsuota:
Su minimaliomis korekcijomis (įtraukiant VK galimybę keisti aprašą) tvirtinti teikiamą 2022
m. Nacionalinių rinktinių atrankos aprašą.
Už: 6, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:
Tvirtinti 2022 m. Nacionalinių rinktinių atrankos aprašą ir numatytas atrankines varžybas

10. Klausimas: 2022 m. Lietuvos triatlono varžybų kalendorius

Svarstyta:
Pristatytas turimas 2022 m. LTF kalendoriaus projektas. Aptarta, kad pagrindinis formavimo
principas, išvengiant 2021 m. padarytų klaidų – dėmesys užsienio startams ir pirminis
dėmesys triatlono (SSD, SD, OD, mixed-relay) čempionatams, multisportą keliant į antrą
planą, dėl menkesnio LTF strateginio intereso. Derybų su pagrindiniais triatlono varžybų
organizatoriais (Tarptautinis maratonas, Lietuvos triatlono taurė ir TSK Darna) metu, bei
konsultacijomis su AMK, teikiant prioritetą užsienio startams, buvo išgrynintas nesikertantis
metų triatlono varžybų kalendorius. Pažymėta, kad teikiamame projekte LTT etapų datos dar
nėra galutinės. Su Audriumi Jaraminu aptarta bendradarbiavimo galimybė, pastarajam
sutinkant, kad 2021 m. vykdyta “junior-pro” distancija galėtų būti atviresnė, t.y. įsileisti
pažesngusius sportininkus į draft-legal formatą. Su organizatoriumi sutarta, dėl kelių varžybų,
kurios papildomai taptų Lietuvos vaikų/jaunučių/jaunių/jaunimo čempionatais.
Būsimo biudžeto projekcijoje siekiama išlaikyti 20-25% krepšelį skiriamą varžybų
organizatoriams. Kiekvienas pagrindinių triatlono varžybų organizatorius iš LTF biudžeto
gautų vienodą renginio vykdymui skiriamo finansavimo dalį ir renginio draudimą, kurį LTF
siektų centralizuoti užtikrinti visiems varžybų organizatoriams.
Komitetas perėjo per visą kalendorių. Atkreiptas dėmesys į B. Abramaičio baseino triatlono
taurę (Lietuvos baseino triatlono čempionatas). Trenerių prašymu šios varžybos taptų
pagrindine atranka į Europos jaunimo triatlono taurės etapą Panevėžyje, o siekiant užtikrinti
didesnį saugumą Lietuvos sprinto triatlono čempionato metu, pasiūlyta, kad pagal TSK
Darnos rekomendacijas, B. Abramaičio taurė galėtų tapti ir atrankiniu etapu į Lietuvos
sprinto triatlono čempionatą. Diskusija dėl sprinto čempionato atrankos neužtvirtinta,
paprašyta generalinio sekretoriaus perduoti TSK „Darna“ vadovui konkrečią mintį dėl
atrankos ir laukti varžybų organizatoriaus pasiūlymo.
Po ilgos diskusijos siūlyta tvirtinti ir viešinti preliminarų kalendorių, numatant galimybę ir
įspėjant suinteresuotus asmenis, kad kalendorius nėra galutinis ir dar gali būti pildomas,
juolab, kad dar nenumatyta Lietuvos mišrių estafečių triatlono data, tik žinoma vieta –
Klaipėda. Renginį organizuoti apsiima triatlono klubas TRItonas.

Balsuota:
Tvirtinti teikiamą 2022 m. triatlono varžybų kalendoriaus projektą, numatant erdvės
galimiems pokyčiams ir organizatorių lankstumui. Įpareigoti DŠ nuolatos atnaujinti
kalendorių, pagal galimus pasikeitimus.
Už: 6, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:
Tvirtinti teikiamą 2022 m. triatlono varžybų kalendoriaus projektą.

PRIEDAI:
Priedas Nr.1: posėdžio dalyvių sąrašas
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