
LIETUVOS VIRVĖS TRAUKIMO FEDERACIJA 
 

LVTF VALDYBOS SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

Reg. 2021-12-01 Nr.VP-05 
 

Data: 2021m. spalio 6 d. 

Laikas: 20.00-20.40 val.  

Vieta: Nuotolinis, „online“ tipo, vėliau – susirašinėjant el. paštu. 

Posėdžio pirmininkas: LVTF prezidentas Juozas Širvinskas.  

Posėdžio sekretorius: Mindaugas Albrechtas, laikinai vykdantis LVTF gen. sekretoriaus pareigas, 

LVTF valdybos narys. 

Dalyviai: Mantas Stankevičius, Panevėžio VTK „Ąžuolas“ vadovas, LVTF valdybos narys; Andžej 

Stefanovič, Vilniaus „Vilko“ VTK vadovas, LVTF valdybos narys; Petras Vaitkus, Meškuičių 

„Meškuičiai“ vadovas, LVTF valdybos narys; Eugenijus Deksnys, LVTF teisėjas; Justas Optas.  
 

Svarstyti klausimai: 

1. 2021-11-27d. teisėjų rengimas Kuršėnuose. 

2. 2022m. sezono varžybų projektas. 

3. 2022m. renginių, skirtų paminėti LVTF 20m. įkūrimo sukaktį, planas. 

4. Kiti einamieji klausimai. 
 

 

Svarstyta 

1. 2021-11-27d. teisėjų rengimas Kuršėnuose 

LVTF teisėjas Eugenijus Deksnys pristatė naujų LVTF teisėjų rengimo 2021-11-27d. Kuršėnuose 

planą. Naujų teisėjų rengime jam į pagalbą ir siekiant kuo detalesnio rengimo yra pakviesti ir 

suderinta su LVTF teisėjais Agne ir Kasparu (abu neatvyko į 2021-11-27d. rengimą)  

Balsuota: Už – visi, Prieš – 0, Susilaikė – 0. 

Nutarta: pritarti teisėjų rengimo programai. 
 

 

2. 2022m. sezono varžybų projektas. 

Atsižvelgiant į dar nepateiktus partnerių rengimo planus, apsvarstytas preliminarus 2022m. renginių 

planas. 

2.1. Valdybos svarstymui pateiktas klausimas dėl Baltijos šalių taurės 2022 organizavimo vietos ir 

datos, tuo pačiu ir vieno iš LVTF etapų pravedimo. Pasiūlymai gauti iš 1) E. Deksnio surengti juos 

2022m. liepos 2d. Dusetose ir 2)Kartenos atstovo M. Meškausko – surengti 2022m. liepos 9d. 

Kartenos miestelio šventės metu. 

Balsuota: Už Dusetas liepos 2d. – 2, Už Karteną liepos 9d. – 3. 

Nutarta: LVTF etapą ir Baltijos šalių taurės varžybas organizuoti Kartenoje 2022m. liepos 9d. 

2.2. Svarstyta kokias kategorijas įtraukti 2022m. sezone ar palikti tas pačias.  

Vilniaus „Vilko“ komandos vadovas pasiūlė 2022m. įtraukti vyrų 680kg. kategoriją. 

Balsuota: Už palikimą tų pačių kategorijų kaip ir 2021m. sezone – visi Už; 

Dėl naujų kategorijų įtraukimą į programą – klausimas bus svarstomas kitų susirinkimų 

metu. 

Nutarta: 2022m. sezono varžybose tas pačias kategorijas – Moterys 6x6, Jaunimas 560kg, 6x6 be 

apribojimo, V720kg, 4vyrai+1moteris 430kg. 
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3. 2022m. renginių, skirtų paminėti LVTF 20m. įkūrimo sukaktį, planas. 

Siekiant paminėti 20m. LVTF įkūrimo jubiliejų 2022m. sezono varžybose siūloma pagerbti 

nusipelniusius sportininkus, komandų vadovus bei kitus virvės traukimo sportui reikšmingus 

asmenis. 

 

Balsuota: 3.1. Už nusipelniusių asmenų apdovanojimus – visi Už, 

     3.2. Už fotoparodas varžybų metu – 4 Už, 1 – Prieš. 

Pastaba – 2022m. liepos 9d. renginys Kartenoje bus skirtas 20m. LVTF įkūrimo jubiliejui paminėti. 

  

Vilniaus „Vilkas“ (toliau – VV) komandos vadovas pateikė kandidatus paskatinimui, kurie bus 

svarstomi kito valdybos posėdžio metu: 

1. Viktoras Matesovičius – už narystę VV nuo pat jo įkūrimo pradžios, už rūpinimąsi VV komandos 

med. aptarnavimu, už geros atmosferos palaikymą VV komandoje. 

2. Stanislav Korvel - už narystę VV nuo pat jo įkūrimo pradžios, už puikų lankomumą ir 

patikimumą vykdant VV veiklą. 

3. Darius Juodelis - už narystę VV nuo pat jo įkūrimo pradžios, už pagalbą VV komandai 

sudėtingiausiais momentais. 

4. Dangiras Lukošius - už narystę VV nuo pat jo įkūrimo pradžios, už puikų treniruočių lankomumą, 

už puikią fizinę formą ir patikimumą vykdant VV veiklą. 

5. Mindaugas Albrechtas – už aukštą motyvaciją ir kitų VV komandos narių motyvavimą, už 

pažangą virvės traukimo technikoje. 
 

4. Kiti einamieji klausimai. 

4.1. Pristatytas projektas dėl LVTF struktūros papildymo – įtraukiant papildomas grupes, reikalingas 

efektyviam federacijos uždavinių vykdymui: 

Siūloma visuotino Susirinkimo svarstymui pateikti klausimą, dėl veiklos sekcijų sukūrimo (Įstatų 

32.8 punktas): 

1. Ryšiams su visuomene – visa media, video ir foto medžiagos viešinimas ir LVTF vidaus 

kanalais ir į išorę, šis asistentas rūpintųsi ir LVTF internetine erdve (virvestraukimas.lt ir 

paskyromis soc. tinkluose) ; 

2. Sekcija Uždarų patalpų varžybų organizavimui, vykdymui. 

3. Sekcija Paplūdimio varžybų organizavimui, vykdymui. 

4. Sekcija su teisėjais, suderinimu su jais dėl teisėjavimo LVTF ir partnerių renginiuose. 

5. Sekcija atsakinga už LVTF mat. priemones – pas ją saugoma, kai reikia išduoda, veda 

tvarkingą apskaita. 

6. Sekcija finansinių operacijų tvarkymui. 

Balsuota: Už veiklos sekcijų įkūrimą – 4 balsai Už, 1 balsas - Prieš 

Nutarta: Susirinkimo balsavimui pateikti Sekcijų (Ryšiams su visuomene, Uždarų patalpų 

organizavimui, Paplūdimio čempionato organizavimui, Teisėjų sekcija, Mat. priemonių sekcija, 

Finansininkų sekcija) sukūrimo poreikį. 
 

4.2. Siekiant užtikrinti Įstatų 16.4 punktą, pristatytas LVTF paslaugų kainininko projektas: 

4.2.1. Gyvenvietės/miesto lygmens – 100/200 Eur*; 

4.2.2. Rajono – 300/400 Eur*; 

4.2.3. Apskrities – 400/500 Eur*; 
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4.2.4. Respublikinės – 500/600 Eur*; 

4.2.5 Keleto šalių/Europos/Pasaulio - 700/800 Eur*; 

* Priklausomai nuo komandų skaičiaus, kategorijų. Teisėjų skaičiaus poreikio ir priemonių (virvės, 

pavėsinė, stalas, kėdės, orgtechnika ir pan.) 

Balsuota: Už pateikto LVTF paslaugų kainininko patvirtiną – Už – vienbalsiai. 

Nutarta: Patvirtinti oficialų LVTF paslaugų kainas, įkainius ir tarifus. 

 

4.3. Svarstymui pateiktas 2022m. komandų stojamieji, narystės, dalyvavimo LVTF čempionatuose 

įmokos ir mokesčiai: 

4.3.1. Stojamieji į LVTF narius – 200Eur; 

4.3.2. Klubo/komandos narystės metiniai –  

4.3.2.1. vienkartinis dalyvavimas bet kuriame iš čempionatų – po 50Eur** kiekvienas;  

4.3.2.2. Visų trijų Lauko etapų – 150Eur/metus**; 

4.3.2.3. Bendras (Uždarų patalpų, Lauko ir Paplūdimio) – 250Eur/metus**; 

4.3.3. Varžybų startiniai/kategorijų (ne LVTF nariams) – 80Eur komanda/kategorija**;  

4.3.4. Varžybų startiniai/kategorijų (LVTF nariams) – 20Eur/kategorija**. 

**nuo mokesčių atleidžiamos Jaunimo kategorijų komandos bei Suaugusiųjų komandos pirmaisiais 

įstojimo į LVTF metais.  

Balsuota: Dėl 2022m. komandų stojamųjų, narystės, dalyvavimo LVTF čempionatuose įmokų ir 

mokesčių dydžių Už – vienbalsiai. 

Nutarta: Patvirtinti 2022m. komandų stojamuosius, narystės, dalyvavimo LVTF čempionatuose 

įmokų ir mokesčių dydžius pagal pateiktą projektą. 

 

4.4. Svarstymui pateiktas 2022m. LVTF prezidento, Teisėjų ir kitų LVTF varžybas aptarnaujančio 

personalo paslaugų/paskatinimo apmokėjimo dydžiai: 

4.4.1. LVTF prezidentui (kelionės išlaidos į/iš varžybas Lietuvoje ir tų dienų maistpinigiai); 

4.4.2. Teisėjams: 

4.4.2.1. pradedantiesiems*** – 40Eur;  

4.4.2.2. pažengusiems*** – 50Eur+kelionpinigiai; 

4.4.2.3. Varžybų fotografams/filmuotojams – 40Eur; 

4.4.2.4. Kitam pagalbiniam personalui: 

4.4.2.4.1. medikui - 40Eur; 

4.4.2.4.2. kitiems ūkinių darbų vykdytojams – 10-20Eur; 

Balsuota: Dėl 2022m. LVTF prezidento, Teisėjų ir kitų LVTF varžybas aptarnaujančio personalo 

paslaugų/paskatinimo apmokėjimo dydžiai  

Už – vienbalsiai; vienas balsas Prieš pagal 4.4.1. punktą. 

Nutarta: Patvirtinti 2022m. komandų stojamuosius, narystės, dalyvavimo LVTF čempionatuose 

įmokų ir mokesčių dydžius pagal pateiktą projektą. 

*** - Teisėjų sekcija nustatys kriterijus. 

 

Kitas LVTF valdybos posėdis numatomas š. m. gruodžio mėn. 27d.   
 

 

 


