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                      LIETUVOS ŽIRGINIO SPORTO FEDERACIJA 

                         LITHUANIAN EQUESTRIAN FEDERATION                                                     
 

Žemaitės g. 6-412, Vilnius LT-03117, Lietuva 

Mob.: +370 687 570 19 

2017 m. sausio 26 d. 

Žemaitės g. 6, 16:30 val. 

 

 

Lietuvos žirginio sporto federacijos  

Valdybos posėdžio 

PROTOKOLAS 

 

Darbotvarkė 

 

1) LŽSF gauto finansavimo iš KKSD paskirstymas žirginio sporto disciplinoms. 

2) Mėgėjo statuso apibrėžimo ir apribojimų tikslinimas. 

3) Viešojoje erdvėje susidariusios LŽSF situacijos vertinimas. 

4) Konkūrinio jojimo reitingų tvarkos keitimas. 

5) E. Railienės pateikto prašymo nagrinėjimas. 

6) Kiti klausimai. 

 

 

Dalyvauja (sąrašas pridedamas): 

Gediminas Gutkauskas 

Raimonda Palionytė 

Ugnė Zalieckienė 

Žilvinas Badikonis  

Almutis Raila 

Gražvydas Dzindzileta 

Gintas Lomsargis (įgaliojimas R. Palionytei) 

Audronė Petraitienė (įgaliojimas R. Palionytei) 

Rimas Bajorinas (įgaliojimas G. Gutkauskui) 

Vaidotas Zapolskis (įgaliojimas A. Railai) 

 

Dalyvauja 10/11 LŽSF Valdybos narių. 

Pasiūlyta: LŽSF Valdybos posėdžio pirmininkaujančiu išrinkti Gediminą Gutkauską, sekretoriaujančia – 

Raimondą Palionytę. 

Balsavimas: 

„Už“ – 10. 

„Prieš“ – 0. 

„Susilaikė“ – 0. 

Nutarta: Valdybos posėdžio pirmininkaujančiu išrinkti Gediminą Gutkauską, sekretoriaujančia – 

Raimondą Palionytę. 
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Pasiūlyta: G. Gutkausko prašymu, į darbotvarkę įtraukti klausimą dėl LŽSF Trikovės komiteto veiklos 

aptarimo (klausimas skirtas pasisakyti LŽSF Trikovės komiteto pirmininkui G. Dzindziletai). 

Balsavimas: 

„Už“ – 10. 

„Prieš“ – 0. 

„Susilaikė“ – 0. 

Nutarta: įtraukti į darbotvarkę klausimą dėl dėl LŽSF Trikovės komiteto veiklos aptarimo. 

 

Pasiūlyta: patvirinti darbotvarkę su papildymais. 

Balsavimas: 

„Už“ – 10. 

„Prieš“ – 0. 

„Susilaikė“ – 0. 

Nutarta: darbotvarkės papildymams pritarti. 

 

1) LŽSF gauto finansavimo iš KKSD paskirstymas žirginio sporto disciplinoms. 

Svarstyta: 2017 m. KKSD Lietuvos žirginio sporto federacijai pagal projektą „Didelio sportinio 

meistriškumo plėtotė“, skyrė 10100 eurų. Iš jų, 8010 eurų turi būti paskirstyta LŽSF disciplinų 

varžyboms organizuoti, o likusi dalis (2090 eurų), išmokėti darbuotojų atlyginimams bei dalinai padengti 

LŽSF patalpų (kabineto) nuomai.  

R. Palionytė pateikė 2016-tais metais taikytus 2 finansavimo skyrimo disciplinoms pasiūlymus: 

 

I pasiūlymas: 

Konkūrams skirti – 40 proc. (3204 Eur) 

Dailiajam jojimui – 15 proc. (1201,50 Eur) 

Trikovės jojimui – 15 proc. (1201,50 Eur) 

Ištvermės jojimui – 15 proc. (1201,50 Eur) 

Važiavimui kinkiniais – 15 proc. (1201,50 Eur) 

 

II pasiūlymas: 

Konkūrams skirti – 50 proc. (4005 Eur)  

Dailiajam jojimui – 12,5 proc. (1001,25 Eur) 

Trikovės jojimui – 12,5  proc. (1001,25 Eur) 

Ištvermės jojimui – 12,5  proc. (1001,25 Eur) 

Važiavimui kinkiniais – 12,5 proc. (1001,25 Eur) 

 

A.Railos pasiūlymas, balsuoti pagal tuos pačius finansavimo modelius, taikant 2017-iems metams skirtą 

finansavimą. R. Palionytės pasiūlymas balsuoti „UŽ“ tik už vieną pasirinktą pasiūlymą. 

Balsavimas: 

„Už“ – 10. 

„Prieš“ – 0. 

„Susilaikė“ – 0. 

Nutarta: taikyti tuos pačius finansavimo modelius ir balsuoti „UŽ“ tik už vieną pasirinktą finansavimo 

pasiūlymą. 

 

Balsavimas „UŽ“: I pasiūlymas – 4, II pasiūlymas – 6. 

Nutarta: 2017 m. taikyti II finansavimo pasiūlymą. 
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Svarstyta: A. Railos pasiūlymas – palikti finansavimą skirstyti komitetams. R. Palionytės pasiūlymas – 

kadangi Konkūrų komitetas yra neveiksnus, šios disciplinos finansavimą įgalioti paskirstyti LŽSF 

Valdybai. A. Railos pasiūlymas – paskelbti informaciją LŽSF svetainėje apie galimybę sušaukti LŽSF 

narių atstovus Konkūrui komiteto sudėčiai išrinkti. 

Balsavimas: 

„Už“ – 10. 

„Prieš“ – 0. 

„Susilaikė“ – 0. 

Nutarta: išvardintiems pasiūlymams pritarti. 

 

 

2) Mėgėjo statuso apibrėžimo ir apribojimų tikslinimas. 

Svarstyta: R. Palionytė pateikė 2017 m. sausio 1 d. aktualų FEI mėgėjo statuso apibrėžimą (pridedama), 

kuriuo vadovaujantis siūlyta koreguoti 2016 11 18 LŽSF Valdybos posėdžio metu patvirtintą Mėgėjo 

statuso apibrėžimą. Atsižvelgiant į FEI aktualią redakciją, A. Raila pasiūlė, kad žirgai priklausytų tik 

artimiausiems šeimos nariams (t.y. tėvams ir/ar vaikams). G. Gutkauskas ir A. Raila pasiūlė, atsižvelgiant 

į Lietuvos konkūrų raitelius mėgėjus, juos suskirstyti į tris kategorijas (I kategorija, kliūčių aukštis 80 

cm., II kategorija, kliūčių aukštis iki 100 cm., III kategorija, kliūčių aukštis iki 120 cm). Šias kategorijas 

ir kliūčių aukščius taikyti čempionatuose. Atvirose klasėse leisti joti su pasirinktu žirgu, bet ne aukščiau 

nei 135 cm. Atsižvelgiant į FEI mėgėjo statuso aktualią redakciją, atšaukti 2016 11 18 patvirtintą mėgėjų 

amžių (22 m.) ir, pagal FEI, palikti mėgėjams taikomą amžiaus cenzą nuo 12 m. Sumažinus amžių, 

atsižvelgiant į FEI taisykles, joti galima tik su ne jaunesniais nei 6 m. žirgais (vaikai, pagal FEI taisykles, 

negali joti jaunesniais nei 6 m. žirgais). Tai taikytina visam mėgėjų apibrėžimui. Ž. Badikonio 

pasiūlymas, vadovaujantis FEI taisyklėmis, mėgėjas, nutaręs joti kitoje grupėje (vaikai, jaunučiai, jauniai, 

jaunimas, jauni žirgai, suaugę raiteliai ir kt.), nebetenka mėgėjo statuso ir privalo įsigyti kitos grupės 

LŽSF licenciją, o atnaujinti mėgėjo statusą gali tik nuo kitų metų sausio 1 d. Visi mėgėjai (įskaitant 

vaikus nuo 12 m.) privalo turėti LŽSF mėgėjo licenciją.  

A.Railos siūlymu, kadangi Lietuvos žiemos konkūrų čempionato etapuose gali būti mažai kai kurių 

grupių dalyvių, padidinti dalyvių užskaitos skaičių, konkūrui vykdyti, iki 6. Tai reiškia, kad konkūras bus 

vykdomas, jei bus gautos ne mažiau nei 6 paraiškos. Tuo pačiu atšaukti ir pakeisti naujai 2016 11 18 

LŽSF valdybos patvirtintus Lietuvos žiemos konkūrų čempionato nuostatus 2017. 

A.Railos siūlymas, taip pat į Lietuvos žiemos konkūrų čempionato nuostatuose įtraukti punktą, kad 

varžybose, už vaikus iki 16 m. atsako jų tėvai.  

Ž. Badikonio siūlymas, ne LŽSF organizuojamų varžybų organizatoriams  nedubliuoti datų, kuriomis yra 

vykdomos LŽSF varžybos.    

Balsavimas: 

„Už“ – 10. 

„Prieš“ – 0. 

„Susilaikė“ – 0. 

Nutarta: pritarti pasiūlymams, atšaukti ir laikyti neaktualiu 2016 11 18 LŽSF Valdybos patvirtintą 

mėgėjo statuso apibrėžimą. Atnaujinti Lietuvos žiemos konkūrų čempionato nuostatus.  

 

3) Papildomas klausimas dėl trikovės komiteto veiklos (pranešėjas – G. Dzindzileta).  

Svarstyta: G. Dzindzileta pristatė naujai išrinktą LŽSF Trikovės komitetą ir jo sudėtį. Informavo apie 

2017 m. trikovės varžybas, jų vykdymą, galimą papildomai gauti finansavimą. Kadangi iki šiol trikovės 

varžybos buvo orientuotos tik vienoje Lietuvos vietoje, sudėtinga yra kalbėti apie šių metų raitelių 

masiškumą. Paminėta galimybė pasikviesti Baltarusijos kroso dizainerį trąsos gamybai. Siūlyta bendrai 

situacijai pritarti. 

Balsavimas: 

„Už“ – 10. 

„Prieš“ – 0. 

„Susilaikė“ – 0. 
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Nutarta: naujai patvirtinto LŽSF Trikovės komiteto pirmininko G. Dzindziletos ataskaitai pritarti. 

 

G. Dzindzileta palieka LŽSF Valdybos posėdį ir savo balsavimo teisę perleidžia A. Railai. 

 

4) Viešojoje erdvėje susidariusios LŽSF situacijos vertinimas. 

Svarstyta: dėl viešojoje erdvėje (socialiniuose tinkluose) diskutuojančių asmenų komentarų apie LŽSF 

veiklą, jos darbuotojus, Valdybą, jos nutarimus, prezidento poziciją ir veiklą, akcentuotini LŽSF II 

Nacionalinės konkūrų kategorijos teisėjos Alvijos Gražulytės išskirtiniai pasisakymai (pridedama). 

Atsižvelgiant į A. Gražulytės nuomonių turinį, minėtomis temomis, ne tik elektroninėje erdvėje, tačiau ir 

varžybų metu, bendraujant su kitais LŽSF nariais (sportininkais, oficialiais asmenimis, varžybų 

organizatoriais ir kt.), akivaizdu, kad daugeliu atvejų, LŽSF visa veikla ir nutarimai yra neteisingi, 

nekorektiški, neatitinkantys tikrovės bei diskredituojantys Lietuvos žirginio sporto federaciją, jos 

darbuotojus, Valdybos narius, prezidentą. Taip neturėtų elgtis LŽSF oficialus asmuo.  

Siūlyta: LŽSF II Nacionalinės konkūrų kategorijos teisėjos Alvijos Gražulytės viešus komentarus vertinti 

neigiamai, ir atkreipti dėmesį, kad yra iškraipomi faktai, žeminamas LŽSF, jos darbuotojų, Valdybos 

narių, prezidento vardas.  

Balsavimas: 

„Už“ – 10. 

„Prieš“ – 0. 

„Susilaikė“ – 0. 

Nutarta: LŽSF II Nacionalinės konkūrų kategorijos teisėjos Alvijos Gražulytės viešus komentarus ir 

pasisakymus vertinti neigiamai. 

 

5) Konkūrinio jojimo reitingų tvarkos keitimas. 

Svarstyta: R. Palionytė pasiūlė šiek tiek koreguoti jaus seniai nusistovėjusią ir mažai aktualią LŽSF 

konkūrų reitingų skaičiavimo tvarką, atsižvelgiant į tai, kad keičiasi varžybų lygiai, atsiranda daugiau 

raitelių, dalyvaujančių vis įvairesnėse varžybose.  

Siūlyta: atsižvelgiant į besikeičiančią konkūrinio jojimo raitelių dalyvavimo varžybose situaciją, 

redaguoti ir patvirtinti naują konkūrinio jojimo visų amžiaus grupių reitingų skaičiavimo tvarką 

(pridedama). 

Balsavimas: 

„Už“ – 10. 

„Prieš“ – 0. 

„Susilaikė“ – 0. 

Nutarta: patvirtinti naują konkūrinio jojimo visų amžiaus grupių reitingų skaičiavimo tvarką. 

 

6) E. Railienės pateikto prašymo nagrinėjimas. 

Svarstyta: R. Palionytė gavo iš E. Railienės prašymą (pridedama) leisti jos dukroms (Austėja ir Augustė 

Railaitės), gimusioms 2006 m. dalyvauti vaikų grupės įskaitoje (nuo 12 m.). Kadangi vaikams tėra po 11 

m., reikalingas LŽSF Valdybos pritarimas, kad šiems vaikams galima būtų dalyvauti Vaikų grupės 

konkūrinio jojimo varžybose. 

Siūlyta: pritarti Augustės ir Austėjos Railaičių dalyvavimui konkūrinio jojimo vaikų grupės varžybose, 

informuojant, kad už vaikų iki 16 m. dalyvavimą varžybose, yra atsakingi jų tėvai. 

Balsavimas: 

„Už“ – 10. 

„Prieš“ – 0. 

„Susilaikė“ – 0. 

Nutarta: pritarti Augustės ir Austėjos Railaičių dalyvavimui konkūrinio jojimo vaikų grupės varžybose, 

papildomai informuojant, kad už jų dalyvavimą yra atsakingi tėvai. 

 

LŽSF Valdybos posėdžio pirmininkas – Gediminas Gutkauskas 

LŽSF Valdybos posėdžio sekretorė – Raimonda Palionytė 


