
LIETUVOS VIRVĖS TRAUKIMO FEDERACIJA 
 

LVTF VALDYBOS SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

Reg. 2021-12-27 Nr. VP-06 
 

Data: 2021m. gruodžio 27 d. 

Laikas: 19.30-21.00 val.  

Vieta: Nuotolinis, vaizdo konferencijos tipo. 

Posėdţio pirmininkas/Posėdţio sekretorius: vykdantis LVTF generalinio sekretoriaus pareigas 

Mindaugas Albrechtas, 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; Domas Urnikis, Jonavos VTK „Gekonas“ vadovas, 

valdybos narys; Julius Optas.  
 

Svarstyti klausimai: 

1. 2022m. varžybų kalendorius ir naujų kategorijų įtraukimo poreikis. 

2. Prašymo priimti į LVTF narius svarstymas. 

3. Susirinkimo (metinio) programos svarstymas. 

4. Nacionalinės komandos sudarymo kriterijai. 

5. Kiti einamieji klausimai. 
 

 

Svarstyta 

1. 2022M. VARŢYBŲ KALENDORIUS IR NAUJŲ KATEGORIJŲ ĮTRAUKIMO 

POREIKIS. 

Per praėjusį valdybos susirinkimą buvo svarstytas 2022m. sezono kategorijų klausimas – buvo 

nuspręsta taikyti tas pačias kaip ir 2021m. sezone. Tačiau vėliau vykdant apklausą el. paštu buvo 

gautas pasiūlymas 680kg. kategorijai (A. Stefanovič), bei D. Urnikis siekdamas pasiruošti 2022m. 

vykstančiam Europos čempionatui pasiūlė į 2022m. sezoną įtraukti 600kg. kategoriją be traukėjų ir 

lyties apribojimo, kurioje jis galėtų ruošti savo komandą. Svarstyta kurios kategorijos atsisakyti, 

tačiau visos kategorijos svarbios todėl nuspręsta nieko neatsisakyti, o jei vykdant išankstinę 

registraciją varžyboms kurioje nors kategorijoje užsiregistruos 2 ir mažiau komandų tai ši kategorija 

į varžybų programą nebus įtraukiama.  

1.1. Balsuota dėl 680kg. kategorijos įtraukimo: Uţ – 1, Prieš – 4, Susilaikė – 0. 

Nutarta: neįtraukti 680kg. kategorijos į 2022m. sezono kategorijas. 

1.2. Balsuota dėl 600kg. kategorijos įtraukimo: Uţ – Visi, Prieš – niekas, Susilaikė – 0. 

Nutarta: įtraukti 600kg. kategoriją į 2022m. sezono kategorijas. 

1.3. 2022m. kalendorius – atsižvelgiant į suderintas datas – liepos 9d. su Kartena (Kretingos 

rajonas) ir rugpjūčio 6d. su Buknaičiais (Mažeikių rajonas) tai pasiūlyta D. Urnikiui Jonavoje 

surengti pirmąjį Lauko etapą, pasirinkta birželio 4d. Uždarų patalpų čempionatui derinama vasario 

19d. (tarptautinė virvės traukimo diena) Jonavos arenoje. Kita Uždarų patalpų varžybų data esant 

poreikiui derinama per VTK „Ąžuolas“ su Panevėžio maniežu balandžio 23d. Paplūdimio 

čempionato data suderinta su pagrindiniu organizatoriumi Juliu Optu rugpjūčio 20d.  

Balsuota dėl 2022m. kalendoriaus 2022-02-19 Uţdarų patalpų čempionatas Jonavoje, 2022-06-

04 Lauko I etapas Jonavoje, 2022-07-09 Lauko II etapas Kartenoje, 2022-08-06 Lauko III 

etapas Buknaičiuose, 2022-08-20 Paplūdimio čempionatas Tauragėje. 

Uţ – Visi, Prieš – niekas, Susilaikė – 0. 
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Nutarta: patvirtinti 2022m. LVTF kalendorių: 2022-02-19 Uţdarų patalpų čempionatas 

Jonavoje, 2022-06-04 Lauko I etapas Jonavoje, 2022-07-09 Lauko II etapas Kartenoje, 2022-

08-06 Lauko III etapas Buknaičiuose, 2022-08-20 Paplūdimio čempionatas Tauragėje. 
 

 

2. PRAŠYMO PRIIMTI Į FEDERACIJOS NARIUS SVARSTYMAS. 

Valdybos svarstymui pateiktas Sigio Mikučio prašymas tapti LVTF nariu. 

Balsuota dėl S. Mikučio priėmimo į LVTF narius: Uţ – 4, Prieš – 1. 

Nutarta: Priimti Sigitą Mikutį į LVTF narius.  

 

3. SUSIRINKIMO (METINIO) PROGRAMOS SVARSTYMAS. 

Svarstytas visuotinio LVTF narių susirinkimo formatas – programa bei susirinkimo būdas, data.  

3.1. Atsižvelgiant į Asociacijų įstatymą metiniame visuotiniame susirinkime turi būti pateikta 

metinė ataskaita (finansinė, veiklos rezultatai), 2022m. planas (pateiktos paraiškos paramai, 

planuojamas biudžetas, veikla).  

3.2. Atsižvelgiant į LVTF valdymo organų rinkimo poreikį, kad atitikti LVTF Įstatų reikalavimus, 

visuotino susirinkimo metu surengti rinkimus: 

LVTF prezidento pareigas, Valdybos narių pareigas, Etikos komisiją, Revizijos komisiją. 

3.3. Atsižvelgiant į praėjusio valdybos posėdžio M. Albrechto išsakytą poreikį sukurti veiklos 

sekcijas kurios padėtų LVTF gen. sekretoriui tinkamai organizuoti LVTF veiklą, visuotiniam 

susirinkimui bus pateiktos svarstyti ir balsuoti už: 

1. Ryšiams su visuomene sekciją – 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. 

3.4. Atsižvelgiant į siektiną kvorumą, pasiūlyta metinį susirinkimą organizuoti el. pašto metodu – 

bus parengta prezentacija su informacija, kuri bus persiųsta LVTF nariams ir šie susipažins bei 

įvykdys balsavimą reikiamais klausimais. 

Balsuota dėl metinio susirinkimo organizavimo el. pašto metodu: Uţ – visi Prieš – niekas. 

Nutarta: Metinį susirinkimą organizuoti el. pašto supažindinimo, apklausos metodu.  

3.5. Svarstyta metinio susirinkimo data – pasiūlyta 2022-01-15d, kad įvykdyti Įstatų reikalavimą (34 

punktas) dėl min. termino informuoti LVTF narius apie metinį susirinkimą (pastaba 2021-12-28d. 

LVTF nariai buvo informuoti el. paštu). 

Balsuota dėl metinio susirinkimo organizavimo sausio 15d.: Uţ – visi Prieš – niekas. 

Nutarta: Metinį susirinkimą organizuoti 2022m. sausio 15d.   

 

4. NACIONALINĖS KOMANDOS SUDARYMO KRITERIJAI. 

Atsižvelgiant į aukšto meistriškumo finansavimo kriterijus, iš kurių vienas nustato būtinybę turėti ir 

viešinti internetinėje svetainėje nacionalinės komandos sudarymo kriterijus, buvo pristatytas 

parengtas projektas. Rengiant šį projektą buvo vadovaujamasi LVTF Lauko čempionato nuostatais 

ir protokolais, kuriuose yra nustatytas keletas kriterijų nacionalinės komandos sudarymui – 1oji 
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kategorijos vieta praėjusiame sezone, 2021m. sezono protokole paminėta 720kg. kategorijos 1oji 

vieta yra atrankos kriterijus sudaryti nac. komandą kitų metų tarptautinėse varžybose. 

D. Urnikis pažadėjo surasti jau anksčiau patvirtintą nacionalinės komandos sudarymo tvarką, kurios 

naudojimas buvo jau pasiteisinęs, todėl nutarta prie šio klausimo sugrįžti kituose valdybos 

susirinkimuose, o esant poreikiui nedelsiant turėti šią tvarką vienbalsiai pritarta šiam susirinkimui 

pateiktam nacionalinės komandos sudarymo projektui (patalpintas LVTF internetiniame 

puslapyje). 

 

5. KITI EINAMIEJI KLAUSIMAI. 

5.1. A. Stefanovič pasidalino informacija iš gruodžio 18d. Varšuvoje vykusio Europos virvės 

traukimo federacijos (EVTF) steigimo susirinkimo, kuriame jis dalyvavo su LVTF prezidento 

įgaliojimu. Pristatė EVTF valdymo grupę, narystės mokestį (100Eur/metai), 11 valstybių šiai dienai 

yra pasirašę narystę EVTF. A. Stefanovič EVTF vykdo išorės auditoriaus funkcijas (išrinktas). 

 

5.2. M. Albrechtas pristatė 2021-11-27d. Kuršėnuose vykusio teisėjų rengimo seminaro dalyvių 

skaičių (15), laikiusių ir išlaikiusių teorinį testą (11), lektorius (tarpt. kategorijos teisėjas                  

E. Deksnys), finansinė seminaro dalis (viso 236,35Eur). Sekantys veiksmai – išlaikiusieji teorinį 

testą LVTF 2022m. sezono varžybų metu laikys praktinį testą prižiūrint kvalifikuotiems teisėjams. 

 

5.3. Svarstyti teikimai paskatinti VTK Vilniaus „Vilkas“ narius LVTF prezidento padėka. 

Susilaikius visiems valdybos nariams sąrašas sprendimo priėmimui perduotas LVTF prezidentui 

(2021-12-29 išsiųsta el. paštu).   

 

5.4. Siekiant pagerbti LVTF nusipelniusius asmenis pateikti valdybos narių svarstymui 2021m. 

nominacijos – metų treneris, metų sportininkas, metų rėmėjas, metų naujokas. Paprašyta iki 2022-

01-05 pateikti (2021-12-29d. el. pašto žinute) kandidatus iš savo klubų, su nuopelnų aprašymu, kad 

balsuojant būtų galima priimti kuo objektyvesnį sprendimą.  

    

 

Kitas LVTF susirinkimas numatomas 2022-01-15d. Esant poreikiui organizuoti video konferenciją – 

valdyba bus informuota.   
 

 

 


