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1. LTF TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

1.1. Lietuvos triatlono federacijos (LTF) tikslas: Veikti kaip triatloną ir giminingas sporto 
šakas (duatlonas, akvatloną, kroso triatloną, žiemos triatloną) Lietuvoje vienijanti ir 
koordinuojanti institucija, atstovaujanti Federacijos narių interesus, esanti atsakinga 
už aukšto meistriškumo ir mėgėjų triatlono sporto plėtrą Lietuvoje. 

 
1.2. Federacijos uždaviniai:  

 

• Užtikrinti Nacionalinių triatlono rinktinių rengimą ir atstovavimą Lietuvai 
tarptautinėse varžybose (Pasaulio ir Europos čempionatuose); 

• Atstovauti ir koordinuoti Lietuvos triatlono interesus tarptautinėse ir Lietuvos 
institucijose; 

• Užtikrinti Lietuvos triatlono varžybų kalendoriaus sudarymą, koordinuoti 
Respublikinių triatlono varžybų vykdymą; 

• Tvarkyti triatlono sporto šakos apskaitą, rinkti ir kaupti triatlono sporto istoriją; 

• Propaguoti ir remti Lietuvos triatlono sporto plėtrą. 
 

2. 2021 m. VEIKLA 
 

2.1.  Finansai 
 

2021 m. Lietuvos triatlono Federacijos pajamos siekė 82,426.00 Eur. Papildomai buvo 
laimėtas Sporto rėmimo fondo projektas „Triatlonas Lietuva“ (apie 20,000.00 Eur. Vertės). 
Dėl žmogiškųjų resursų trūkumo ir vėlyvo projekto finansavimo patvirtinimo (liepos 
mėnesis), projektas nebuvo vykdomas, sutartis nutraukta. Federacija per 2021 m. 
laikotarpį panaikino įsiskolinimus, į 2022 m. perėjo su teigiamu balansu (3% nuo metinio 
biudžeto plano. 
 
2.2.  Veikla 
 
Gautas finanavimas panaudotas šioms priemonėms įgyvendinti: 
 

• Išlaikyti Lietuvos triatlono administracijai, buhalterijai, susisiekimui ir patalpoms; 

• Organizuotos ir/ar kofinansuotos mokomosios treniruočių stovyklos: Elektrėnai, 
Ignalina, Druskininkai, Keila (EST), Tenerifė (ESP). Į treniruočių stovyklas per 
metus išsiųsta/finansuota 19 unikalių sportininkų ir 3 treneriai, didžioji dalis – 
jaunimas. 

• Dalyvauta: Europos jaunimo/elito taurės etapas, Lenkija (7 sportininkai ir 
treneris), Europos sprinto triatlono čempionatas (8 sportininkai ir 2 treneriai), 
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Europos vidutinio nuotolio triatlono čempionatas (2 sportininkai), Europos 
jaunimo triatlono taurės etapas, Latvija (7 sportininkai ir 2 treneriai), Baltijos šalių 
triatlono čempionatas, Estija (24 sportininkai, 3 treneriai ir lydintis asmuo), 
Europos triatlono čempionatas, Ispanija (6 sportininkai, treneris ir lydintis 
asmuo), Europos jaunių triatlono čempionatas, Turkija (6 sportininkai, 2 treneriai, 
estafetės komanda). 

• Dalinai finansuota E. Česonio varžybinė veikla, padėta su reikiamomis 
dokumentacijomis: Pasaulio taurės etapas Anglijoje, Pasaulio taurės etapas 
Prancūzijoje. 

• Kartu su LTF nariais suorganizuoti Lietuvos čempionatai: žiemos triatlono, žiemos 
akvatlono, baseino triatlono, sprinto triatlono, standartinio nuotolio, vidutinio 
nuotolio, kroso triatlono, akvatlono, duatlono. 

• Pradėta nauja LTF iniciatyva – žiemos akvatlonų serija, susidedanti iš 3 etapų; 

• Suorganizuoti gyvi triatlono teisėjų mokymai, kuriuose dalyvavo 14 dalyvių; 

• Trys teisėjai išsilaikė I-ą tarptautinę triatlono teisėjo kategorija; 

• Dalyvauta Europos triatlono federacijų neoficiliame posėdyje Ispanijoje; 

• Užmegzti glaudūs ryšiai su Suomijos, Estijos, Latvijos triatlno federacijomis, 
koordinuojamos bendros treniruočių stovyklos, teiktas bendras Erasmus+ 
projektas, 

• Organizacine pagalba, žmogiškaisiais ištekliais prisidėta prie Lietuvos triatlono 
taurės organizavimo 

• Sutelkti 3 ekspertiniai federacijos komitetai (sporto plėtros, aukšto meistriškumo 
ir techninis) 

• 16 vykdomojo komiteto posėdžių ir 4 visuotinės narių konferncijos (3 neeilinės), 

• Padvigubėjo Federacijos narių skaičius 

• Atlikta detali Europos triatlono rezultatų analizė (vidaus varžybų ir pagrindinių 
čempionatų), išvesti konkurenciniai vidurkiai, nustatyta ir pritarta 2022 m. 
rinktinių pakopoms, 

• Pranešimai spaudai po kiekvienų varžybų, augantis sekėjų skaičius socialinėje 
erdvėje. 

• Pereita prie viešų vykdomojo komiteto posėdžių, 

• Gauta teisė organizuoti 2022 m. Europos jaunimo triatlono taurės etapą, 
Panevėžyje. 

• 100% pereita prie skaitmeninės dokumentų valdymo sistemos, suteikiant 
prieeigą VK nariams, administracijai, revizijai. 

 
3. 2022 TIKSLAI 

 
2021 m. naujai administracijai ir Prezidentui buvo pirmieji metai, per juos buvo siekta 
pastatyti pamatus naujai krypčiai, įgauti finansinį stabilumą, sugeneruoti reikiamą 
rezervą. Dalį tikslų įgyvendinti pavyko, kita dalis reikalauja potvarkių ir naujų sprendimų. 
2022 m. LTF sieks: 
 
3.1.  JAUNŲJŲ AG TRIATLONO STIPRINIMAS 

 
Priemonė Laikotarpis 

X4 MTS Lietuvoje II-III ketvirčiai 
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Tęsti bendradarbiavimą su užsienio partneriais, organizuoti bendras MTS Visus metus 

Darbas su savivaldybėmis Visus metus 

Stipendijos Visus metus 

Rinktinių pakopos (I, II, III) Visus metus 

Reitingas Visus metus 

Varžybų tinklelio plėtra, įtraukiant daugiau vaikų varžybų Visus metus 

Žiemos akvatlono serija Gruodis - vasaris 

Nacionalinės rinktinės aprangos II ketvirtis 

Pagalba komplektuojant sporto gimnazijų klases Visus metus 

 
 
3.2. KLUBINIO TRIATLONO PLĖTOJIMAS 

 
Priemonė Laikotarpis 

Nauja internetinė svetainė I ketvirtis 

Piniginis prizas reitingo čempionams IV ketvirtis 

Bendradarbiavimas su organizatoriais Visus metus 

Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis Visus metus 

Atnaujintas reitingas Visus metus 

Draft legal tinklelio plėtra Visus metus 

AG rinktinės Visus metus 

AG aprangų pristatymas ir pardavimai II ketvirtis 

Motyvacija tarptautinėms varžyboms II-IV ketvirčiai 

 
3.3. TECHNINĖS IR ŽINIŲ BAZĖS STIPRINIMAS 

 
Priemonė Laikotarpis 

Atnaujinta internetinė svetainė Kovas - balandis 

El.Licencijos Vasaris 

Teisėjų kvalifikacijos kėlimas Visus metus 

Trenerių kvalifikacijos kėlimas II – IV ketvirčiai 

Komitetų veikla Visus metus 

 
 
3.4. AUKŠTO SPORTINIO MEISTRIŠKUMO STIPRINIMAS 

 
Priemonė Laikotarpis 

AMK veikla Visus metus 

Rinktinių komplektavimas Visus metus 

Kontrolinis testavimas Vasaris 

Rinktinių pakopos (I, II, III) Visus metus 

Europos taurės etapas Lietuvoje Gegužės 22 d. 

X3 MTS Lietuvoje Balandis – Rugpjūtis 

X4 MTS Užsienyje Kovas 

ET, EČ ir PČ startai Visus metus 

Naujos Nacionalinės rinktinės aprangos II ketvirtis 

LT čempionatai Visus metus 

 
 



 

3.5. ORGANIZACINĖ VEIKLA 
 

Priemonė Laikotarpis 

+1 administracijos darbuotojas Nuo vasario 

VK posėdžiai Visus metus 

Konferencija Vasaris 

Tarptautinės asamblėjos Kovas 

SRF projektai sausis 

AM projektas sausis 

Europos sąjungos projektai gegužė 

ETU projektai III-IV ketvirčiai 

Ryšiai su savivaldybėmis Visus metus 

LTF prekinio ženklo plėtra Kovas 

Rėmėjų paieška Visus metus 

Darbas su žiniasklaida Visus metus 

 
Dalis veiklos darbų jau yra dalinai pradėti vykdyti ar net įgyvendinti. Pažymėtina, kad po 2021 
m., 2022 m. LTF siekia decentralizuoti veiklą, suteikti klubams daugiau autonomijos ruošiant 
aukšto meistriškumo sportininkus. Šiai krypčiai užtvirtinti, paruoštas naujas biudžeto modelis, 
veikia 2022 m. rinktinių komplektavimo ir finansavimo aprašas. 
 

 
 
 
 
 
 

Lietuvos triatlono federacijos     Apskaitą vykdo 
Prezidentas                   UAB „Teisingi sprendimai verslui“ 
Saulius Batavičius      Lina Žilienė 


