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Vykdomojo komiteto nutarimų
PROTOKOLAS Nr. 22/03
2022 m. gegužės mėn. 6 d. 19:00 – 21:00
Posėdžio vieta: Vilnius
Posėdyje dalyvavo vykdomojo komiteto nariai: Saulius Batavičius, Agnė Šniukienė, Mantas
Marcinkevičius, Inga Paplauskė, Kęstutis Steponavičius. Dainius Šimkaitis dalyvavo be balso
teisės. Stebėtojų teisėmis daugiau narių į posėdį neprisijungė. Penki (5) vykdomojo komiteto
nariai iš septynių (7) – kvorumas yra.
Posėdžio pirmininkas: Saulius Batavičius
Posėdžio sekretorius: Dainius Šimkaitis

DARBOTVARKĖ:
1.
2.
3.
4.
5.

Darbotvarkės tvirtinimas
VšĮ “Bėgimo Pasaulis” (NEKO Runners) prašymas išstoti iš LTF narių
2022 m. I-o ketvirčio veiklos ir finansų peržiūra
2022 m. I-o ketvirčio Vykdomojo komiteto virtualiu balsavimu priimti sprendimai
II-o ketvirčio planas

DARBOTVARKĖS EIGA:
1. Klausimas: Vykdomojo komiteto darbotvarkės tvirtinimas

Svarstyta:
Prieš pradedant garso įrašą, pristatyta darbotvarkė, pasiklausta ir VK nariai neturi priekaištų
ir/ar pageidavimų darbotvarkei.

Balsuota:
Už darbotvarkę
Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:
Tvirtinti VK 22/03 darbotvarkę
2. Klausimas: D. Pavliukovičiaus prašymas pašalinti VšĮ “Bėgimo pasaulis” iš LTF
narių sąrašo.

Svarstyta:
Pristatytas klubo vadovo D.P. prašymas šalinti klubą VšĮ “Bėgimo pasaulis” iš LTF narių
sąrašo. Diskusijos metu M.M. pasiūlė, kad juridiniai asmenys norintys išstoti iš LTF narių
sąrašo, turi į Federacijos sąskaita sumokėti proporcingą metinės narystės mokesčio sumą.
T.y. VšĮ “Bėgimo pasaulis” pateikus prašymą 2022 gegužės mėn., prašymo tenkinimui turi
sumokėti proporcingą 2022 m. narystės mokesčio dydį 4 mėnesiams. Siūyta tokią pačią
praktiką taikyti ir kitiems klubams, kurie, galbūt, siekė trumpalaikės naudos iš Federacijos.

Balsuota:
Balsuota už VšĮ „Bėgimo pasaulis“ prašymo tenkinimą, būtų pašalintam iš LTF narių sąrašo.
Papildomai taikant sąlygą, kad klubai paliekantys Federaciją, turi susimokėti proporcingą
metinės narystės sumos dydį (8,3 EUR už kiekvieną mėnesį nuo metų pradžios). Suma
skaičiuojama iki klubo prašymo pateikimo Federacijos administracijai.
Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:
Tenkinti VšĮ „Bėgimo pasaulis“ prašymą, su papildoma sąlyga, kad klubas turi sumokėti
proporcingą 4 mėn. narystę (33,2 Eur). Tokia nuostata papildyti LTF stojimo aprašą ir išsiųsti
visiems nariams.
3. Klausimas: I-o ketvirčio finasinė ir veiklos ataskaita

Svarstyta:
D.Š. pristatė I-o ketvirčio Federacijos finansų ataskaitą ir veiklos rezultatus. Pristatyta
naujausia biudžeto situacija, nuosekliai peržiūrėtos “Administracijos”, “LT varžybos” ir
“Aukšto meistriškumo” eilutės.

Pažymėta, kad gana ženkliai viršijamas administracinių

išlaidų planas. D.Š. visgi pažymėjo, kad kolkas išlaidos šioje eilutėje neatspindi realios
situacijos, nes prie administracinių išlaidų priskirtas renginių draudimas ir medalių
užsakymai visam sezonui. Likusios eilutės vykdomos pagal planą. II-ame ketvirtyje
planuojama turėti gerokai didesnes “aukšto meistriškumo” ir “LT varžybų” išlaidas.

Išlaidos
Priemonė
Adminstracija
LT varžybos
Aukštas meistriškumas
Teisėjai
Reitingas
Paratri
Rezervas
Plėtra
total:

SUMOS
Procentas
Suma 5/5/2022 % išleista 5/5/2022 išleista
34%
27210
48%
13073.56
18% 14246.46
31%
4384.67
36% 28492.92
19%
5424.5
3% 2374.41
0
0
3% 2374.41
0
0
1%
791.47
0
0
5% 3657.33
0
0
0%
0
0
0
100%
79147
Balansas:
0

VK nariai peržiūrėdami I-o ketvirčio išlaidas, laivos diskusijos metu pakomentavo ir I-ą
ketvirtį vykusių varžybų rezultatus, pirmą kartą organizuotą Lietuvos žiemos akvatlonų taurę.
K. S. pažymėjo, kad vaikų sezonas baigiasi po Ignalinos triatlono (birželio pradžioje), kas yra
neigiamas veiksnys šiai amžiaus grupei. Plėtota diskusija dėl varžybų tinklelio išplėtimo A-C
grupėms. A. Š. pasiūlė 2022 m. sezonui papildymą – Lietuvos vaikų pirmenybes, kurios
vyktų kartu su „Naktiniu moterų triatlonu“, liepos 14 d. VK šiai idėjai pritarė.

Peržiūrėjus biudžetą ir aptarus Vaikų triatlono pirmenybių idėją, ją užtvirtinus, pereita prie Io ketvirčio rezultatų apžvalgos, „sėkmių“ ir „nesėkmių“. Pasidžiaugta, kad išsiplėtė
administraciniai pajėgumai, kad per I-ą ketvirtį prisidėta prie rekordinio skaičiaus MTS,
organizuotos Lietuvos žiemos akvatlono serijos varžybos, laimėtas TAMS projektas,
teigiamai nuteikia ir komitetų darbas. Pagrindinėmis nesekmėmis įvardintas nesusipratimas
dėl E. Česonio išvykos į Pasaulio paratriatlono taurės etapą, Japonijoje. Dėl įvairių priežasčių
prašymas vizai gauti nebuvo pateiktas laiku, todėl organizatoriai išbraukė E. Č. iš startinių
sąrašu. Federacija iš savo pusės atliko detalią analizę, siekiant ateityje mitiguoti tokius
įvykius. Vis dėlto, pripažinta, kad LTF administracijos kaltės ar veiksmų aplaidumo šioje
situacijoje įžvelgti negalima. Taip pat, paminėta ir perkalbėta, kad labai nesėkmingai sekasi
su triatlono plėtra Lietuvoje – nepavyksta pritraukti naujų miestų. Detaliai peržiūrėtas Kauno
atvėjis. Generalinis sekretorius D.Š. po ilgesnės diskusijos paskirtas atsakingu asmeniu
Kauno reikalams. Pasižadėta, kad iki II-o ketvirčio VK rezultatų aptarimo D.Š. pateiks
ataskaitą dėl „Kauno reikalų“. Pažymėtos ir kitos mažiaus reikšmingos Federacijos
„nesėkmės“.

Balsuota:
Tvirtinti 2022 m. I-o ketvirčio biudžeto ataskaitą ir veiklos ataskaitas ir aukščiau aptartus
siūlymus.
Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:
Tvirtinti I-o ketvirčio ataskaitas, priimti papildomus sprendimus II-o ketvirčio veiklos
vykdymui.
4. Klausimas: I-ą ketvirtį priimtų nuotolinių VK sprendimų peržiūra

Svarstyta:
Peržiūrėti priimti sprendimai nuotoliu, per “Slack” platformoje esančią balsavimo sistemą:
Licencijų tvarka, Europos čempionatas Olsztyne, D.Š. galimas interesu konfliktas ir ryšių
deklaravimas dėl įmonės siūlomos teikti komunikacijos paslaugas Europos jaunimo triatlono
taurės (Panevėžyje) metu, techninio komiteto priimti sprendimai (varžybų organizatorių

aprašas, nacionalinės rinktinės aprangų aprašas) ir aukšto meistriškumo komiteto priimti
sprendimai, jų perdavimas VK.
5. Klausimas: II- ketvirčio planas

Svarstyta:
Bendrai peržiūrėta, kad II-as ketvirtis bus ypač įtemptas. LTF laukia: Europos triatlono taurių
etapai, iš kurių vieną organizuos Lietuva, gegužės 22 d. Panevėžyje, Europos sprinto triatlono
čempionatas, Olimpinė diena, Lietuvos čempionatai, MTS ir didelis kiekis administracinių
užduočių, ruošiant procedūrinius pagrindus 2023 m. sezonui.

Balsuota:
Tvirtinti II-o ketvirčio pagrindinių darbų sąrašą
Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:
Tvirtinti II-o ketvirčio pagrindinių darbų sąrašą

PRIEDAI:
Priedas Nr.1: posėdžio dalyvių sąrašas

Priedas Nr. 1 prie Lietuvos triatlono federacijos Vykdomojo komiteto posėdžio (VK-22/03),
vykusio 2022 metų gegužės 6 dieną
VYKDOMOJO KOMITETO NARIŲ, DALYVAVUSIŲ 2022 METŲ GEGUŽĖS 6
DIENOS POSĖDYJE, SĄRAŠAS

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

Narys
Saulius Batavičius
Agnė Šniukienė
Inga Paplauskė
Mantas Marcinkevičius
Kęstutis Steponavičius

__________________
Saulius Batavičius
Posėdžio pirmininkas
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Balsų skaičius
1
1
1
1
1

Parašas

__________________
Dainius Šimkaitis
Posėdžio sekretorius
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