
LIETUVOS VIRVĖS TRAUKIMO FEDERACIJA 

(buveinė – Vilniaus raj., Avižienių sen., Gilužių k., Vingio g. 9, įm. kodas 195748226) 

 

 

LVTF VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

Data: 2022m. lapkričio 17 d. 

Laikas: 21.00-22.15 val.  

Vieta: Nuotoliniu metodu, Zoom programos aplinkoje. 

Dalyviai:  

1. Andžej Stefanovič, LVTF prezidentas, Vilniaus „Vilko“ VTK vadovas, LVTF valdybos narys; 

2. Pranas Dargis, VT komandos „Kuršis – Lokys – Kartena“ vadovas, LVTF valdybos narys; 

3. Antanas Gricius, VT komandos „Kristalas“ vadovas, LVTF valdybos narys; 

4. Mantas Stankevičius, Panevėžio „Ąžuolas“ VTK vadovas, LVTF valdybos narys; 

5. Domas Urnikis, Jonavos VTK „Gekonas“ vadovas, LVTF valdybos narys, vykdo LVTF gen. sekretoriaus 

funkcijas; 

6. Petras Vaitkus, Meškuičių „Meškuičiai“ vadovas, LVTF valdybos narys; 

7. Mindaugas Albrechtas, LVTF valdybos narys. 
 

Susirinkime dalyvauja 7 nariai iš 7, SUSIRINKIMO KVORUMAS – YRA (ne mažiau 2/3 narių). 

 

 

I. SVARSTYTA: SUSIRINKIMO PIRMININKO IR SEKRETORIAUS RINKIMAI. 

Pasiūlyta Mindaugo Albrechto kandidatūra būti susirinkimo pirmininku ir sekretoriumi.  
 

BALSAVO: UŽ – 6 balsai; 

      PRIEŠ – 0 balsų; 

      SUSILAIKĖ – 0 balsų. 

      Nebalsavo – 1. 

NUSPRĘSTA: 

Išrinkti federacijos valdybos narį Mindaugą Albrechtą susirinkimo pirmininku ir susirinkimo sekretoriumi. 

 

 
 

DARBOTVARKĖ: 

1 klausimas. LVTF sportininkų licenzijavimo tvarkos svarstymas. 

2 klausimas. LVTF Įstatų 46 (Valdybos narių kadencijos trukmė ir kadencijų skaičius), 56 ir 57 punktų 

(Prezidento kadencijos trukmė ir kadencijų skaičius) patikslinimo, svarstymas.  

3 klausimas. 2023m. LVTF sezono kalendoriaus projekto svarstymas. 

4 klausimas. LVTF rengiamų sporto varžybų, čempionatų saugumo taisyklių atnaujintos versijos 

svarstymas. 

5 klausimas. LVTF 2022m. kvalifikacijos kėlimo seminarų grafiko svarstymas. 

6 klausimas. LVTF finansinė padėtis. 

7 klausimas. Latvijos VTF pasiūlymas. 

8 klausimas. Kitų einamųjų klausimų svarstymas. 
 

II. SVARSTYTA: LVTF SPORTININKŲ LICENZIJAVIMO TVARKOS SVARSTYMAS. 
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Atsižvelgiant į kriterijus pagal kuriuos yra nustatomos biudžeto lėšos aukšto meistriškumo programos 

įgyvendinimui bei siekiant nustatyti LVTF organizuojamose varžybose dalyvaujančių sportininkų skaičių, 

parengta LVTF sportininkų licenzijavimo tvarka, prieš posėdį išsiuntinėta Valdybos nariams.  

Valdybos nariai A. Gricius, D. Urnikis ir P. Vaitkus pasidalijo asmenine patirtimi šiuo klausimu (sistemos 

administravimo sąnaudos yra didesnės nei nauda, sudėtinga kontrolė, klubų/komandų vadovai įpareigojami 

papildoma veikla, kuriai naudojamas treniruočių laikas). Išklausius komentarus, 

NUSPRĘSTA: 

LVTF netaikyti LVTF sportininkų licenzijavimo sistemos. 

BALSAVO: UŽ – 1 balsas; 

      PRIEŠ – 6 balsai; 

      SUSILAIKĖ – 0. 

 

 
 

III. SVARSTYTA: LVTF ĮSTATŲ 46 (VALDYBOS NARIŲ KADENCIJOS TRUKMĖ IR 

KADENCIJŲ SKAIČIUS), 56 IR 57 PUNKTŲ (PREZIDENTO KADENCIJOS TRUKMĖ IR 

KADENCIJŲ SKAIČIUS) PATIKSLINIMO, SVARSTYMAS. 

LVTF Įstatų 46, 56 ir 57 punktais yra nustatytos Valdybos narių, Prezidento kadencijų trukmė ir galimas 

skaičius kiek jas galima vykdyti iš eilės. Šis reikalavimas sutampa su nuo 2023m. įsigaliosiančią LR Sporto 

įstatymo nauja redakcija, kurioje 19 straipsnyje 10 punktu yra nustatytas reikalavimas valdymo organų narių 

rotacijai, numatant 4 kadencijas po 2 metus arba 2 kadencijas po 4 metus tam pačiam asmeniui ir 4 metų 

pertrauka šioms kadencijoms pasibaigus. Atsižvelgiant į tai, kad LVTF Įstatuose nėra konkrečiai įrašyta „4 metų 

pertrauka šioms kadencijoms pasibaigus“, tačiau pagal loginę seką tai yra nustatyta, nes anksčiau paminėtuose 

LVTF Įstatų punktuose pasakyta, kad valdymo organų kadencijos trukmė 4 metai ir galimos iš eilės ne daugiau 

kaip kadencijos, t.y. asmuo pabaigęs iš eilės 2 kadencijas toliau negalės būti renkamas į valdybą ar prezidentus, 

tačiau jei pageidaus – galės kandidatuoti po vienos kadencijos, t.y. 4 metų, 

 Valdybos svarstymui pateiktas konkrečios sąlygos, pasibaigus dviem kadencijoms iš eilės, nustatymas 

–  „4 metų pertrauka šioms kadencijoms pasibaigus“. 

NUSPRĘSTA: 

LVTF taikyti Valdybos nariams ir Prezidentui reikalavimą, kad pasibaigus dviem iš eilės kadencijoms 

privaloma 4 metų pertrauka iki naujos kadencijos (jei pareikštų pageidavimą kandidatuoti į šias pozicijas). 

BALSAVO: UŽ – 7 balsai; 

      PRIEŠ – 0; 

      SUSILAIKĖ – 0. 

 

 

IV. SVARSTYTA: 2023M. LVTF SEZONO KALENDORIAUS PROJEKTO SVARSTYMAS. 

  Svarstytas preliminarus Lietuvos virvės traukimo 2023m. sezono kalendorius – Uždarų patalpų 

čempionato, Lauko čempionato etapai, Paplūdimio čempionato preliminarios datos 2023m. 

 Klubai/komandos pateikė savo pasiūlymus organizuoti renginius (preliminariai, poreikiui esant bus 

tikslinama), apsvarstyta, kad iki kito Valdybos posėdžio numatomo š. m. gruodžio mėn. antroje pusėje, bus 

patvirtinta. 

 Lietuvos Uždarų patalpų virvės traukimo čempionatas numatomas 2023m. kovo 11d. Panevėžyje. 

 Lietuvos Lauko I etapo varžybos numatomos 2023m. gegužės 20d. Kuršėnuose. 

     II etapo varžybos numatomos 2023m. birželio 24d. Jonavoje.  

     III etapo varžybos numatomos 2023m. rugpjūčio 19d. Panevėžyje.  
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Lietuvos Paplūdimio virvės traukimo čempionatas numatomas 2023m. liepos 22d. Tauragėje (derinta su 

organizatoriumi J. Optu). 

 Posėdžio metu A. Gricius ir P. Vaitkus pasiūlė atnaujinti bendradarbiavimą su „Nemunas“ organizacija, 

kuri visoje Lietuvoje organizuoja sportinius renginius, viena iš rungčių būna virvės traukimas. Daug 

perspektyvų turi mokymo įstaigoms skirtas mokinių virvės traukimo festivalis (organizuojamas „Nemuno“). 

LVTF prezidentas numatė artimiausiu laiku susisiekti su Nemuno vadovu aptarti bendradarbiavimo 

perspektyvas. 

  

 

V. SVARSTYTA: LVTF 2022M. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO SEMINARŲ GRAFIKO 

SVARSTYMAS. 

 Vykdant Aukšto meistriškumo virvės traukimo sporto programą yra poreikis periodiškai organizuoti 

seminarus, konferencijas, kvalifikacijos tobulinimo kursus manipuliavimo sporto varžybomis, kovos su brutaliu 

žiūrovų elgesiu, Antidopingo, treniravimo metodikos temomis (treneriams), teisėjavimo ir varžybų 

organizavimo temomis (teisėjams ir varžybų organizatoriams), mokymai savanoriams.  

 Valdybos nariams pateiktas projektas savo klubų/komandų sudėtyse iki š. m. gruodžio vidurio 

organizuoti ir pravesti LVTF kvalifikacijos seminarus varžybų organizavimo tema. Valdybos nariams bus 

išsiuntinėti Registravimo lapai, kuriuos po seminaro užpildytus nuotrauką atsiųsti į federacijos paštą 

virvelietuvoje@gmail.com. Orginalus pristatyti artimiausio susitikimo metu.   

 

 

VI. SVARSTYTA: LVTF RENGIAMŲ SPORTO VARŽYBŲ, ČEMPIONATŲ SAUGUMO 

TAISYKLIŲ ATNAUJINTOS VERSIJOS SVARSTYMAS. 

 LVTF rengiamų sporto varžybų, čempionatų saugumo reikalavimai yra patvirtinti LVTF prezidento 

2009m. sausio 8 d., nuo to laiko iki dabar keitėsi rekomendacijos taisyklių dokumento apipavidalinimui, tam 

tikros informacijos įtraukimui, todėl atsirado būtinybė atnaujinti LVTF Saugumo taisykles. Kitų Lietuvos sporto 

federacijų saugumo taisyklių pavyzdžiu parengtas LVTF rengiamų sporto varžybų, čempionatų saugumo 

taisyklių naujos redakcijos projektas, pateiktas valdybos svarstymui ir sprendimui. 

NUSPRĘSTA: 

Atnaujinti LVTF rengiamų sporto varžybų, čempionatų saugumo taisykles pagal parengtą ir valdybos 

svarstymui pateiktą projektą.  

BALSAVO: UŽ – 7 balsai; 

      PRIEŠ – 0; 

      SUSILAIKĖ – 0. 

 

 

VII. SVARSTYTA: LVTF FINANSINĖ PADĖTIS. 

 Pristatyta šiai dienai esama LVTF finansinė padėtis, su kokiais iššūkiais susiduriama, pasiūlymai kaip 

išspręsti iššūkius. 

 
 

 

VIII. SVARSTYTA: LATVIJOS VTF PASIŪLYMAS. 

 Pristatytas Latvijos virvės traukimo federacijos pasiūlymas dėl bendradarbiavimo – atsiųsta numatomos 

vaizdo konferencijos programa. 

mailto:virvelietuvoje@gmail.com
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 Svarstyta dėl dalyvavimo varžybose akreditacijos mokesčio (dalyvaujant kitos federacijos 

organizuojamose varžybose) – bendru valdybos narių sprendimu siūlomas taikyti dabartinį modelį – ne 

federacijos komandos pageidaujančios dalyvauti LVTF varžybose turi susimokėti nustatyto dydžio 

akreditacijos mokestį. Lygiai taip pat ir LVTF komandos dalyvaujančios ne LVTF organizuojamose renginiuose 

(išskyrus Paplūdimio čempionatą) susimoka nustatytus (jei yra) akreditacijos mokesčius. 

 Svarstyta ir bendru valdybos sprendimu nepritarta bendriems nacionaliniams čempionatams. 

 Trečiasis Latvijos siūlomos susitikimo programos klausimas – pasiūlymai TWIF ir atsiliepimai apie 

pasaulio čempionatą Nyderlanduose, valdybos bendru sprendimu nesvarstytas – paliekant tai minėtai video 

konferencijai. 

 

 

IX. SVARSTYTA: KITŲ EINAMŲJŲ LVTF KLAUSIMŲ SVARSTYMAS. 

 A) Atsižvelgiant į tai, kad 2023m. TWIF čempionatuose nebevykdomos Vyrų 720kg (SM720) 

kategorijos varžybos valdybos sprendimui pateiktas klausimas dėl LVTF 2023m. čempionatų kategorijų: 

1) Kategorija SM680 

NUSPRĘSTA – Naudoti LVTF čempionatuose kategoriją SM680.  

BALSAVO: UŽ – 7 balsai; 

        PRIEŠ – 0; 

           SUSILAIKĖ – 0. 

2) Kategorija SM720 

NUSPRĘSTA – Naudoti (palikti) LVTF čempionatuose kategoriją SM720.  

BALSAVO: UŽ – 7 balsai; 

        PRIEŠ – 0; 

           SUSILAIKĖ – 0. 

3) Kategorija MIX600 

NUSPRĘSTA – Naudoti (palikti)  LVTF čempionatuose kategoriją MIX600.  

BALSAVO: UŽ – 6 balsai; 

        PRIEŠ – 0; 

           SUSILAIKĖ – 1. 

4) Kategorija 6X6 

NUSPRĘSTA – Naudoti (palikti)  LVTF čempionatuose kategoriją 6X6.  

BALSAVO: UŽ – 5 balsai; 

        PRIEŠ – 1; 

           SUSILAIKĖ – 1. 

5) Kategorija J560 (Jaunimas, gimę 2004m. ir vėliau) 

NUSPRĘSTA – Naudoti (palikti)  LVTF čempionatuose kategoriją J560.  

BALSAVO: UŽ – 5 balsai; 

        PRIEŠ – 1; 

           SUSILAIKĖ – 1. 

6) Kategorija M6X6 (Merginos) 

NUSPRĘSTA – Naudoti (palikti)  LVTF čempionatuose kategoriją M6X6.  

BALSAVO: UŽ – 6 balsai; 

        PRIEŠ – 1; 

           SUSILAIKĖ – 0. 

7) Kategorija MIX 4+1 (4vaikinai+1mergina) 



5 
NUSPRĘSTA – nebenaudoti  LVTF čempionatuose kategoriją MIX 4+1.  

BALSAVO: UŽ – 6 balsai; 

        PRIEŠ – 1; 

           SUSILAIKĖ – 0. 

B). Kitas – š. m. LVTF valdybos susirinkimas numatomas apie gruodžio vidurį. 

 

 

 

 

Posėdžio sekretorius/pirmininkas                                  Mindaugas Albrechtas 

 

 

LVTF prezidentas              Andžej Stefanovič 


		2022-11-26T10:46:58+0000




