
 

 

 

 

 

Vykdomojo komiteto nutarimų 

PROTOKOLAS Nr. 23/01 

2023 m. vasario mėn. 3 d. 16:30 – 19:00 

 

Posėdžio vieta:  Nuotoliniu būdu naudojant „Microsoft Teams“ platformą 

Posėdyje dalyvavo vykdomojo komiteto nariai: Saulius Batavičius, Agnė Šniukienė, Inga 

Aukselytė, Kęstutis Steponavičius, Donatas Zaveckas, Žilvinas Reisas ir Dainius Šimkaitis 

(įgaliotas atstovauti Mantą Marcinkevičių). LTF Vykdantysis direktorius Žilvinas Grigaitis 

dalyvavo be balso teisės. Stebėtojų teisėmis daugiau narių į posėdį neprisijungė. Septyni (7) 

vykdomojo komiteto nariai iš aštuonių (8) – kvorumas yra. 

 

Posėdžio pirmininkas: Saulius Batavičius 

Posėdžio sekretorius: Žilvinas Grigaitis 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Darbotvarkės tvirtinimas 

2. LTF klubų narystės, neveiksnių klubų statusas, stojimo mokesčiai 

3. Žiemos akvatlono serijos klubų pavadinimų suvienodinimas 

4. 2023 m. Lietuvos baseino akvatlono čempionatas 

5. 2022 m. IV ketvirčio veiklos ataskaita 

6. 2023 m. Federacijos veiklos planas 

7. 2023 m. biudžeto projekto atnaujinimas 

8. Einamieji klausimai 

8.1. ETU Junior Cup Caorle ir sportininkų delegavimas 

8.2. Europos standartinio nuotolio triatlono čempionatas (Birželis, Ispanija) 

8.3. Lietuvos čempionatų vaikų triatlono distacijų papildoma segmentacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DARBOTVARKĖS EIGA: 

 

1. Klausimas: Darbotvarkės tvirtinimas 

 

Svarstyta: 

Pristatyta posėdžio darbotvarkė. Nesulaukus pastabų, siūlyta tvirtinti. 

 

Balsuota: 

Tvirtinti darbotvarkę 

Už: 6, Prieš: 0, Susilaikė: 1 

 

Nutarta: 

Tvirtinti VK 23/01 darbotvarkę 

 

2. Klausimas: LTF klubų narystės, neveiksnių klubų statusas, stojimo mokesčiai 

 

Svarstyta: 

LTF Generalinis sekretorius D.Š. pristatė problemą – klubų narių neveiksnumą, mažą 

įsitraukimą į triatlono sporto populiarinimą ir LTF tikslų siekimą. Pažymėta, kad mūsų 

pasyvumu yra nusistebėjusi LTF partnerė prancūzų triatlono federacija, pastabų gauta ir iš 

Europos triatlono federacijos. D.Š pasiūlė griežtinti klubų priėmimo į Federaciją tvarką, 

mažinti narystės mokesčius, o iš klubų tikėtis aktyvaus dalyvavimo LTF veikloje: 1) 

Konferencijose; 2) Tikslų siekime: vaikų sporto plėtroje, teisėjų ugdyme, varžybų 

organizavime, komitetų veikloje. Sulaukta replikų šiuo klausimu, pradėta ilgesnė diskusija. 

A.Š., S.B. ir D.Z. pasisakė už laisvesnį narystės reguliavimą, K.S. ir I.A. dalinai pritarė D.Š. 

dėl to, kad klubai turėtų dirbti bent viena iš strateginių krypčių. Po pasisakymų ir diskusijos 

Prezidentas suformavo pasiūlymą: negriežtinti esamos narystės tvarkos, toliau vadovautis 

įstatuose esančia formuluote priimant ir pašalinant narius. Paminėta, kad bent viena veikla 

klubui prašoma įsitraukti, nebūtina visomis išvardintomis. Pasiūlyta tuo pačiu atnaujinti 

stojimo į LTF gretas dokumentą (tvarkos aprašą), nurodant įstatų tvarką, kuria vadovaujamasi 

priimant ir pašalinant narius. Taip pat, vienbalsiai pritarta iš LTF narių gretų šalinti 

skolininkus ir neaktyvius klubus: Kauno triatlonas ir „Šešios AM“. Nei vienas iš klubų 

nesumokėjo metinio narystės mokesčio, nedalyvauja LTF veikloje. Diskusija užbaigta, 

klausimu dėl nario mokesčio. Sutarta, kad klausimas bus perduotas 2023 m. Visuotinei 

konfernecijai. D.Š. pažymėjo, kad esamas 100 Eur. nario mokestis yra patvirtintas 2022 ir 



 

 

 

 

 

2023 metams. Metinio mokęsčio mokėjimo terminą nustatyti iki eilinės konferencijos 

pradžios. 

Konferenciją nutarta siūlyti rengti Kovo 27-31 dienomis Vilniuje (padaryti klubų apklausą). 

 

Balsuota: 

Iš LTF narių šalinti klubus: (1) VšĮ Kauno Triatlonas ir (2) asociacija „Šešios AM“. 

Sprendimą priimti nedelsiant. 

Už: 7, Prieš: 0, Susilaikė: 0 

 

Atnaujinti LTF stojimo tvarkos aprašą, papildant punktais iš įstatų 

Už: 7, Prieš: 0, Susilaikė: 0 

 

Kolkas nekeisti stojimo tvarkos ir negriežtinti kriterijų norint įstoti ir likti LTF narių sąraše 

Už: 7, Prieš: 0, Susilaikė: 0 

 

Nutarta: 

Vienbalsiai tvirtinami aukščiau pateikti balsavimai dėl narystės klausimų. 

 

3. Klausimas: Žiemos akvatlono serijos klubų pavadinimų suvienodinimas 

 

Svarstyta: 

Ž.G. pristatė klausimą: vis iškyla probleminis klausimas dėl klubų pavadinimų 

suvienodinimo. Žiemos akvatlono serijos metu SSC BTT klubo dalyviai registruojasi bent 4 

variacijomis. Po varžybų skaičiuojamas klubinis reitingas pagal unikalų klubo pavadinimą. 

Turint kelis skirtingus variantus, skaičiuojamas atskiras reitingas. T.y. SSC BTT, BTT 

Ruoniai traktuojami kaip du skirtingi klubai. Nariams leista pasisakyti esamos problemos 

klausimu. D.Z. išreiškė poziciją, kad jeigu tai jeigu po varžybų, klubų atstovams pasikreipus į 

LTF, prašant suvienodinti pavadinimus ir jei tai nekainuoja daug laiko sąnaudų – tokia 

paslauga turėtų būti suteikiama. I.A. ir D.Š. nepritarė iškeltai pozicijai. Diskusijos metu 

sutarta, kad klubų vadovai gali daryti korekcijas pavadinimuose (suvienodinant protokolus) 

ne vėliau nei 2 d. (48 h) iki varžybų pradžios, t.y. iki galutinių startinių protokolų sukurimo 

datos. 

 

Balsuota: 



 

 

 

 

 

Nesudaryti galimybės keisti klubo pavadinimą po varžybų įvykdymo datos. Leisti treneriam 

koreguoti/suvienodinti pavadinimus ne vėliau nei 2 d. (48 h) iki varžybų pradžios. 

Už: 7, Prieš: 0, Susilaikė: 0 

 

Nutarta: 

Nesudaryti galimybės keisti klubo pavadinimą po varžybų įvykdymo datos. Leisti treneriam 

koreguoti/suvienodinti pavadinimus ne vėliau nei 2 d. (48 h) iki varžybų pradžios. 

 

4. Klausimas: 2023 m. Lietuvos pavasario akvatlono čempionatas 

 

Svarstyta: 

Ž.G. pristatė, kad yra būtinas baseino akvatlono datos arba vietos keitimas, nes Druskininkų 

LSC bazėje varžybas anksčiausiai pavyktų vykdyti tik balandžio 2-oje pusėje. D.Š. 

prisipažino, kad būta asmeninės kaltės ir apsileidimo anksčiau neužsakius Centro 

infrastruktūros. Pasiūlyti keli variantai ir galimos datos. Visgi, Valdybos narių nuomone 

siūlyta išlaikyti balandžio 1 d. (ar tą patį savaitgalį) kaip varžybų datą, keisti tik lokaciją ir 

kuo greičiau informuoti narius. Vietos tvirtinimą palikti nuotoliniam VK balsavimui, kai tik 

bus aiškios galimybės ir pasiūlymai. Įpareigoti Ž.G. ir D.Š. Valdybai pateikti pasiūlymus. 

 

Balsuota: 

Lietuvos baseino akvatlono čempionatą vykdyti balandžio 1 d. Keisti tik lokaciją iš 

Druskininkų į kitą Lietuvos vietą. Kuo greičiau apie pokyti informuoti bendruomenę. 

Už: 7, Prieš: 0, Susilaikė: 0 

 

Nutarta: 

Lietuvos pavasario akvatlono datos nekeisti (savaitgalio tikslumu), perkelti tik vykdymo 

vietą, į kitą Lietuvos vietą. Lokacijos keitimą tvirtinti nuotoliniu VK sprendimu. 

 

5. Klausimas: IV ketvirčio ir metų ataskaita 

 

Svarstyta: 

Ž.G. pristatė, 2022 m. IV ketvirčio ataskaitą – darbus nuveiktus Spalio-Gruodžio mėnesiais 

(priedas Nr. 2). Dėl ketvirčio ataskaitos klausimų ir diskusijų nekilo, ketvirčio ataskaita 

patvirtinta. D.Š. pristatė 2022 metinę veiklos ataskaitą (priedas Nr. 3), akcentuodamas 

sėkmingai įvestą sportininkų krepšelių sistemą, padidėjusį dalyvavimą Europos taurės 



 

 

 

 

 

etapuose, MTS. Pastebėta, kad licencijos nebuvo pakankamai išpopuliarintos ir LTF reitingas 

tuo pačiu, nevyksta triatlono plėtra į kitus Lietuvos miestus. Ž.G. pasiūlė prisiminti LTF 

strateginį veiklos planą ir stebėti kaip triatlono vystymas vyksta pagal šį dokumentą. S.B. 

pritarė dėl licencijų pardavimo būtinumo, išreiškė prizinio fondo reitingo nugalėtojams 

svarbą. K.S. pastebėjo, kad geriausių sportininkų dalyvavimas LČ nevisada yra galimas dėl 

pasiruošimo tarptautiniams startams (liečia reitingo apdovanojimus piniginiais prizais). I.A. 

išreiškė netikėjimą piniginiais prizais varžybose, nebent metų pabaigoje. K.S. kaip treneris 

patvirtino, kad vaikus tai tikrai motyvuotų, tačiau patvirtino, kad geriausia būtų reitingo metu 

apdovanoti. Diskusija ir toliau plėtėsi reitingo ir licencijavimo tema. 

 

Balsuota: 

Tvirtinti ketvirčio ir metinę ataskaitą 

Už: 7, Prieš: 0, Susilaikė: 0 

 

Nutarta: 

Patvirtinti 2022 m. IV ketvirčio ir 2022 m. ataskaitas 

 

6. Klausimas: 2023 m. Federacijos veiklos planas 

 

 

Svarstyta: 

D.Š. pristatė, kad šis kaip ir kitas (7) klausimas yra laisvos diskusijos forma, nes šie 

klausimai nereikalauja tvirtinimo šiame VK posėdyje. Veiklos planas jo manymu yra 2023 m. 

biudžeto dalis (priklauso, kur bus panaudotos lėšos). 

 

7. Klausimas: 2023 m. biudžeto projekto atnaujinimas 

 

 

Svarstyta: 

D.Š. pažymėjo, kad procedūriškai biudžeto projekto tvirtinti nebūtina, tačiau pristatė 

numatomą šių metų biudžetą su galimybėmis jį padidinti ir esamą nenumatytą rezervą. 

Pažymėjo, kad biudžeto projektas tvirtintas dar 2022 m. paskutinio VK posėdžio metu, ir nuo 

to laiko tik minimaliai koregavosi 

 

! Pažymėtina, kad nuo šio klausimo VK narė A. Š. nuo pokalbio atsijungė ir tolimesnių 

klausimų balsavimuose nebedalyvavo. 



 

 

 

 

 

 

8.1 Klausimas: ETU Junior Cup Caorle ir sportininkų delegavimas 

 

Svarstyta: 

Ž.G. pristatė, kad išvakarėse vykusio AMK posėdžio metu trenerio V.U. buvo iškeltas 

klausimas ar sportininkams Federacijos bus finansuojama išvyka į Europe Triathlon Junior 

Cup Caorle varžybas, kurioje vyks atranka į Pasaulio jaunimo čempionatą. Po trumpų 

diskusijų D.Š. buvo pasiūlyta balsavimui finansuoti varžybas tik įvykdžius PČ normatyvą – 

t.y. sportininkui patekus į PČ per šias varžybas, finansuoti patirtas išlaidas. 

 

Balsuota: 

Finansuoti sportininkams varžybas tik tuo atveju, jei sportininkas atsirenka į PČ. 

Už: 6, Prieš: 0, Susilaikė: 0 

 

Nutarta: 

Finansuoti sportininko išvyką į Europe Triathlon Junior Cup Caorle tuo atveju, jei 

sportininkas praeina atranką į Pasaulio čempionatą Hamburge per šias varžybas. 

 

8.2 Klausimas: Europos standartinio nuotolio triatlono čempionatas (Birželis, 

Ispanija) 

 

Svarstyta: 

Ž.G. pristatė I. Kozlovskij gautą paraišką startuoti Europos triatlono čempionate Madride 

Elito grupėje. Dar pernai AMK posėdyje išgryninus prioritetines 2023 m. Europos varžybas, 

Europos čempionatas Madride nebuvo tarp prioritetinių, kadangi vyksta pakankamai anksti 

(Lietuvos sezono prasme) ir sudėtinga organizuoti teisingą atranką į šį čempionatą. Vertinant 

sportininkus galinčius finišuoti minėtose varžybose buvo paminėti vos keli sportininkai (tarp 

jų ir I. Kozlovskij). Minėtame AMK posėdyje buvo nuspręsta, kad jei atsiras kandidatų į šias 

varžybas, atranka būtų tiesiog pagal World Triathlon reitingą. Kadangi su kitais realiausiais 

kandidatais buvo aptartos prioritetinės jų varžybos (K.S. patvirtino, kad kalbėta su L. 

Prokopavičiaus, kuris yra aukščiau reitinge treneriu), ir nė vienas jų neįvardijo šio 

čempionato kaip varžybų kuriose norėtų ar galėtų startuoti, siūlyta balsuoti tvirtinti I. 

Kozlovskij kaip vienintelį Lietuvos kandidatą Elito grupėje į šias varžybas. 

 

Balsuota: 



 

 

 

 

 

Tvirtinti I. Kozlovskij delegavimą Elito grupėje Europos triatlono čempionate Madride. 

Už: 6, Prieš: 0, Susilaikė: 0 

 

Nutarta: 

Tvirtinti I. Kozlovskij delegavimą Elito grupėje Europos triatlono čempionate Madride. 

 

8.3 Klausimas: Lietuvos čempionatų vaikų triatlono distacijų papildoma 

segmentacija 

 

Svarstyta: 

Dar vienas išvakarėse vykusio AMK posėdžio metu iškeltas klausimas buvo vaikų triatlono 

distancijos nuotolis nurodytas dokumente „2022 - 2023 m. Lietuvos triatlono varžybų 

organizatorių bendrosios taisyklės“. Varžybų organizatoriaus ir Darnos klubo prezidento E.A. 

bei trenerio ir VK nario K.S. siūlymais buvo iškeltas klausimas trumpinti dabar dokumente 

nustatytą mažiausią distanciją perpus – t.y. esančią 200 m + 5 km + 1 km (A-C amžiaus 

grupėms) pakoreguoti į 100 m + 2,5 km + 500 m (A ir jaunesnių grupių vaikams) bei palikti 

esančią 200 m + 5 km + 1 km (B ir jaunesnių grupių vaikams). Taip pat patikslinta, kad reikia 

sutikrinti ir multisporto distancijas (akvatlonas, duatlonas) dėl tos pačios distancijos 

trumpumo. 

 

Balsuota: 

Trumpinti trumpiausią triatlono distanciją iki dvigubai mažesnės 100 m + 2,5 km + 500 m 

Už: 6, Prieš: 0, Susilaikė: 0 

 

Nutarta: 

Trumpinti trumpiausią triatlono distanciją iki dvigubai mažesnės 100 m + 2,5 km + 500 m 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PRIEDAI: 

 

Priedas Nr. 1: posėdžio dalyvių sąrašas 

Priedas Nr. 2: LTF veiklos ataskaita 2022 IV ketvirtis 

Priedas Nr. 3: 2022 m. Lietuvos triatlono federacijos veiklos ataskaita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Priedas Nr. 1 prie Lietuvos triatlono federacijos Vykdomojo komiteto posėdžio (VK-23/01), 

vykusio 2023 metų vasario 3 dieną 

 

 

VYKDOMOJO KOMITETO NARIŲ, DALYVAVUSIŲ 2023 METŲ VASARIO 3 

DIENOS POSĖDYJE, SĄRAŠAS 

 

 

 

 

 

 
Nr. Narys Balsų skaičius Parašas 

1. Saulius Batavičius 
 

1  

2. Agnė Šniukienė 
 

1  

3. Inga Aukselytė 
 

1  

4. Dainius Šimkaitis (įgaliotas Manto 
Marcinkevičiaus) 

1  

5. Kęstutis Steponavičius 
 

1  

6. Žilvinas Reisas 
 

1  

7. Donatas Zaveckas 
 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

Saulius Batavičius 

Posėdžio pirmininkas 

 

 

__________________ 

Žilvinas Grigaitis 

Posėdžio sekretorius 

 



 

 

 

 

 

Priedas Nr. 2 prie Lietuvos triatlono federacijos Vykdomojo komiteto posėdžio (VK-23/01), 

vykusio 2023 metų vasario 3 dieną 

 

LTF VEIKLOS ATASKAITA 2022 IV KETVIRTIS: 

 

SPALIS 

 

• Pristatytos Lietuvos čempionatų organizavimo gairės 

• Penki lietuviai dalyvavo Ironman pasaulio čempionate Havajuose (AG) 

• Pateikus paraišką gauta teisė rengti Junior Cup Panevėžyje antrus metus iš eilės 

• Su Telšių savivaldybe sutarta dėl Telšių triatlono festivalio organizavimo 

 

LAPKRITIS 

 

• Įsigyta laiko matavimo sistema 

• Paskelbtas 2023 m. varžybų kalendorius 

• Pateiktos paraiškos ETU plėtros projektams 

• Suorganizuota neeilinė LTF konferencija (pirma nuo kadencijos pradžios gyvai) 

įstatams keisti 

• Suderintas nelaimingų atsitikimų draudimo pasiūlymas licencijų turėtojams 

• Du treneriai išsiųsti į World Triathlon LEVEL 1 trenerių kursus Slovėnijoje 

• Pristatytas rinktinių vyr. treneris Jonas Žakaitis 

 

GRUODIS 

 

• Pradėta 2022-2023 m. žiemos akvatlonų serija 

• Įgyvendinti 2022 m. sezono apdovanojimai ir pradėtas triatlono 40-mečio atidarymas 

• Parašyta ir pateikta Aukšto meistriškumo programa 2023 m. (NSA) 

• Funkcionuoja Federacijos licencijų Sistema 

• Sutarta su Arimex dėl 2023 m. partnerystės 

• Parašytas projektas Vilniaus miesto savivaldybės finansavimui (sportinei veiklai) 



 

 

 

 

 

Priedas Nr. 3 prie Lietuvos triatlono federacijos Vykdomojo komiteto posėdžio (VK-23/01), 

vykusio 2023 metų vasario 3 dieną 

 

2022 m. LIETUVOS TRIATLONO FEDERACIJOS 

VEIKLOS ATASKAITA     

    

 

 

2023.02.03 

 

 

2022 m. Federacija toliau tęsė patvirtino 2021 – 2024 m. strateginio veiklos plano vykdymą ir 

pradėjo funkcionuoti pasitelkusi 2021 – 2022 m. išgrynintus tvarkos aprašus, atrankų 

kriterijus. Pastebėtina, kad 2022 m. buvo finansiškai stabilesni, nei buvo planuota metų 

pradžioje. Džiugina, kad per 2 metus Federacija jau stabiliai funkcionuoja, 2023 m. pradėti su 

didesniu nei 3% finansiniu rezervu, kas leidžia investuoti į strategines kryptis, vykdyti turimis 

įsipareigojimus. 2022 m. IV ketvirčio metu sutarta bendradarbiauti su „Love Streams 

Running“ ir Joną Žakaitį skirti rinktinių vyr. treneriu iki 2024 m. Olimpinio ciklo pabaigos. 

Treneris dirba su komanda ir kas savaitę su LTF administracija turi skambučius, kurių metu 

formuojami savaitės planai. Techninis komitetas funkcionuoja kaip atraminis Federacijos 

varžybų planavimo organas, puikiai koordinuojamas naujo komiteto pirmininko – Žilvino 

Reiso.  

 

 

1. JAUNŲJŲ AG TRIATLONO STIPRINIMAS 

 

Priemonė Laikotarpis Rezultatas 

X4 MTS Lietuvoje II-III ketvirčiai X4 stovyklos Lietuvoje 

Tęsti bendradarbiavimą su užsienio partneriais, 
organizuoti bendras MTS 

Visus metus X2 stovyklos su Estijos ir 
Suomijos sportininkais 

Darbas su savivaldybėmis Visus metus X1 išvyka į Telšių sav. 

Stipendijos Visus metus Mokamos x2 sportininkams 

Rinktinių pakopos (I, II, III) Visus metus Sėkmingai įgyvendinta 

Reitingas Visus metus Įgyvendintas. Populiarumo 
nesulaukta 

Varžybų tinklelio plėtra, įtraukiant daugiau vaikų 
varžybų 

Visus metus 60% padaugėjo tinklelio 
varžybų, prie kurių 
prisidėjo LTF. Tarp jų x7 
Open-pro etapai.  

Žiemos akvatlono serija Gruodis - vasaris X3 varžybos, +100 dalyvių 

Nacionalinės rinktinės aprangos II ketvirtis Patvirtinta partnerystė, 
rinktinės pilnai aprengtos 

Pagalba komplektuojant sporto gimnazijų klases Visus metus Priemonė neįgyvendinta 

 

 

2. KLUBINIO TRIATLONO PLĖTOJIMAS 

 

Priemonė Laikotarpis Rezultatas 

Nauja internetinė svetainė I ketvirtis Įgyvendinta III ketvirtyje. 



 

 

 

 

 

Yra niuansų saugoje 

Piniginis prizas reitingo čempionams IV ketvirtis Neįgyvendinta 

Bendradarbiavimas su organizatoriais Visus metus Suprastėję santykiai su 
LTT ir Trakų Tri 

Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis Visus metus Užmegzti artimesni 
ryšiai su LPF, sėkmingai 
didinam žinomumą ETU 
ribose, esame patikimi 
Baltijos šalių partneriai. 

Atnaujintas reitingas Visus metus Įgyvendintas, bet 
nepopuliarus 

Draft legal tinklelio plėtra Visus metus OPEN-PRO. Bet 
populiarumo 
nesulaukta. Gerai 
organizuotas sprinto 
čempionatas 

AG rinktinės Visus metus Pasiteisinanti priemonė. 
Turėjome: x5 AG 
atstovus Europos 
sprinto čempionate ir x2 
Europos čempionate 

AG aprangų pristatymas ir pardavimai II ketvirtis Aprangos yra. Mes 
pelno negeneruojame 

Motyvacija tarptautinėms varžyboms II-IV ketvirčiai Sportininkų krepšelių 
deka, turėjome 
rekordinį dalyvavimą x4 
skirtingose Europos 
taurės etapuose, x5 
Europos 
čempionatuose. 

 

 

3. TECHNINĖS IR ŽINIŲ BAZĖS STIPRINIMAS 

 

Priemonė Laikotarpis Rezultatas 

Atnaujinta internetinė svetainė Kovas - balandis Įvykdyta 

El. licencijos Kovas Įvykdyta, bet nepopuliari priemonė 

Teisėjų kvalifikacijos kėlimas Visus metus X1 tarptautinės kat. Kursai ir x1 LT kat. 

Trenerių kvalifikacijos kėlimas II – IV ketvirčiai X1 kursai, IV ketvirtyje. 

Komitetų veikla Visus metus SPK komitetas nefunkcionalus 

 

 

4. AUKŠTO SPORTINIO MEISTRIŠKUMO STIPRINIMAS 

 

Priemonė Laikotarpis Rezultatas 

AMK veikla Visus metus Reguliarūs susitikimai kas ketvirtį 

Rinktinių komplektavimas Visus metus Nusiskundimų dėl selekcijos nebūta 

Kontrolinis testavimas Vasaris Vykdoma akvatlonų serija + akva čempas 

Rinktinių pakopos (I, II, III) Visus metus Įgyvendinta ir vieta radusi priemonė 

Europos taurės etapas Lietuvoje Gegužės 22 d. Renginys įgyvendintas, atsiliepimai l. geri 



 

 

 

 

 

X3 MTS Lietuvoje Balandis – Rugpjūtis Įgyvendintos x4 MTS Lietuvoje 

X4 MTS Užsienyje Kovas Įgyvendintos x5 MTS užsienyje 

ET, EČ ir PČ startai Visus metus Įgyvendinti x2 I-rinktinės kriterijai 
(Paurytė ir Prokopavičius). 3-ia Paurytės 
vieta BČ, 5vt ETU taurėje Panevėžyje 

Naujos Nacionalinės rinktinės 
aprangos 

II ketvirtis Įgyvendinta 

LT čempionatai Visus metus 100% įgyvendinta 

 

 

5. ORGANIZACINĖ VEIKLA 

 

Priemonė Laikotarpis Rezultatas 

+1 administracijos darbuotojas Nuo vasario X2 apmokami darbuotojai, x1 
projektinis darbuotojas 

VK posėdžiai Visus metus X5 VK posėdžiai. Nusistovėjusi tvarka 
rinktis kas ketvirtį. 

Konferencija Vasaris Įvykdytos dvi konferencijos 

Tarptautinės asamblėjos Kovas Dalyvauta ETU konferencijoje 

SRF projektai sausis Nelaimėta 

AM projektas sausis Pinigai panaudoti programai 

Europos sąjungos projektai gegužė Nelaimėta 

ETU projektai III-IV ketvirčiai Pinigai panaudoti plėtrai 

Ryšiai su savivaldybėmis Visus metus Priemonė menkai vykdoma 

LTF prekinio ženklo plėtra Kovas Tęsiama integracija ir pozicionavimas 
bendruomenėje 

Rėmėjų paieška Visus metus Arimex, R4, Valentis, Auresa, Not 
Perfect 

Darbas su žiniasklaida Visus metus 100% straipsnių sklaida portaluose. Su 
TV žiniomis nepavyksta 

 

 

 


