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LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA
VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS
2017 m. rugpjūčio mėn. 30 d.
Pradžia: 11.00 val., pabaiga: 13.40 val.
Posėdžio pirmininkas: Laimis Jančiūnas
Posėdžio sekretorė: Ada Labanauskaitė
Dalyvavo: Laimis Jančiūnas, Rimgaudas Balaiša, Romualdas Franckaitis, Romas Stankevičius,
Saulius Bureika, Raimondas Jackevičius, Valdas Martinkus, Kazimieras Gaigalis, Karolis
Kasparaitis, Aurelija Kybartaitė, Justė Mažeikienė, Inga Navickienė, Ada Labanauskaitė,
Gediminas Ušackas.
DARBOTVARKĖ:
1. VK narių fotosesija. Kam to reikia? Papildomas LSTA žinomumas, skaidrumas,
motyvacija. Naudojimas žiniasklaidoje. Prie foto galima pridėti informaciją su
pasiekimais. Rekomenduojama atvykti šiek tiek anksčiau, nes fotografas bus nuo 10:30
(jei norite ramiau nusifotografuoti) (~30 min.).
VK narių fotosesija atlikta.
2. Patvirtinti Lietuvos vyrų rinktinės trenerį. Kandidatas Artūras Orlovas. J. Mažeikienė (5
min.)
PRISTATYTA: trenerio Artūro Orlovo kandidatūra (veikla ir pasiekimai) dėl Lietuvos
vyrų rinktinės trenerio pozicijos.
SVARSTYTA:
 R. Balaiša išreiškė savo nuomonę, kad trenerių taryba turi peržvelgti ir pasiūlyti
daugiau kandidatų, kadangi treneris Artūras Orlovas nėra turėjęs patirties dirbant su
vyrų rinktine. Siūlymas: neskubėti ir sulaukti, trenerių tarybos pateiktų pasiūlymų
dėl Lietuvos rinktinės trenerio pareigų.
 G.Ušackas: siūlymas palikti R. Jackevičių Lietuvos rinktinės treneriu.
 V. Martinkus: siūlymas Lietuvos rinktinės treneriu išrinkti žaidėjus Mikutį arba
Ūdrą, nes į Europos čempionatus, galėtų išvykti daugiau žaidėjų, kadangi treneris
būtų kartu ir žaidžiantis asmuo.
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R. Stankevičius: Išsakė savo nuomonę, kad Orlovas yra tinkamas treneris, nes turi
ilgametę trenerio patirtį. Siūlymas paskirti Artūrą Orlovą ne pilnai kadencijai ir
įvertinti jo darbą.
 L. Jančiūnas: išsakė nuomonę, kad po kvietimo kandidatuoti sąlygų keitimas
(kadencijos trumpinimas) būtų nekorektiškas, nes tikėtina, kad būtų daugiau/mažiau
kandidatų atsiliepę. Taip pat aptarta, kad VK turi teisę bet kuriuo metu atšaukti vyrų
rinktinės trenerį ir organizuoti naujus rinkimus.
NUTARTA: Kadangi konkurso galiojimo laikas baigėsi, sąlygų keisti nebegalima,
skelbiamas balsavimas. Dauguma balsavo už trenerio Artūro Orlovo kandidatūrą,
A.Orlovas skiriamas Lietuvos vyrų rinktinės treneriu 4-ių metų kadencijai.
3. Sportininkų ir trenerių akreditacija, bilietai. Kokia tvarka renkantis? Kas atsakingas už
sprendimus? Maistpinigiai. Apklausus 4 federacijas paaiškėjo, kad nei viena federacija
nemoka daugiau maistpinigių nei numatytos maistpinigių normos. Didesnius
maistpinigius mokėti galima, tačiau viršijus leistiną normą jie bus apmokestinti. Ar
LSTA laikysis leidžiamų maistpinigių normų? Ar turi LSTA galimybių mokėti
sportininkams ir treneriams daugiau? J. Mažeikienė (10 min.)
SVARSTYTA:
 R. Jackevičius: Prieš perkant skrydžių bilietus turėtų būti susisiekta su žaidėjų
treneriais ir kartu nuspręsta ar bilietai tinkami.
 A. Kybartaitė: Perkant skrydžių bilietus, žaidėjams, treneriams nakvynės turi būti
perkamos be iššimčių visiems vienodai.
 G.Ušackas : siūlo, kad turi būti paskirtas delegacijos vadovas su kuriuo būtų
derinami visi skrydžių ir organizaciniai reikalai.
 Maistpinigių mokėjimas, ar laikytis nustatytų normų, ar mokėti daugiau ir
apmokestinti kas virš normos.
NUTARTA:
 Nedaromos išimtys, visiems bilietai perkami lygiomis teisėmis. Padaryti taisyklių
sąrašą, kurių privaloma laikytis išvykų metu.
 Turi būti paskirtas delegacijos vadovas, kuris bus atsakingas už techninius kelionės
klausimus, tai yra už viešbučio ir skyrdžių bilietų pirkimo suderinimą.
 Sudaryti lentelę, kiek maistpinigių turėtų būti skirta suaugusiems ir vaikams.
4. Trenerių tarybos rinkimų tvarka, preliminaraus projekto gairių aptarimas. G. Ušackas ir
L. Jančiūnas (10 min).
PRISTATYTA trenerių rinkimų tvarkos dokumento ruošimo stadija. Dokumentas
ruošiamas advokato pagal LSTA parengtą tvarką. Suderinus su teisininku, tvarkos
projektas bus paskelbtas įvertinimui visiems VK nariams. Planuojama Tvarką tvirtinti
kito VK posėdžio metu.
5. Motyvacija radusiems remėjus. Siūloma 10 % nuo gautos paramos sumos neatskaičius
mokesčių. L. Jančiūnas (5 min.)
PRISTATYTA motyvacinė sistema ieškant rėmėjų. Pritarta, pasiūlymui motyvuoti
žmones ieškančius LSTA rėmėjų.
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6. VK narių atsakymas į raštus, pretenzijas, skundus. Siūloma per 20 dienų atsakyti į
gautus raštus. ( H. Alon siūlymas). L. Jančiūnas (5 min.)
SVARSTYTA: VK nariai privalo į gautus paklausimus (nuomones, pretenzijas,
skundus, prašymus ir pan.) atsakyti per 20 darbo dienų.
NUTARTA: Paviešinti laiškų, skundų atsakymų tvarką LSTA internetinėje svetainėje.
7. Prieš kiekvienas LSTA rengiamas varžybas siūloma groti Lietuvos himną, tarti
sveikinimo žodį (H. Alon siūlymas). Diskusija apie galimybes + kas atsakingas už tai
turėtų būti – vyr.teisėjas, varžybų komisaras? Siūloma padaryti/paskelbti sąrašą varžybų
su numatytais atsakingais asmenimis iki 2018 m. Aptarti Jackevičiaus pasiūlymus. L.
Jančiūnas ir R. Jackevičius (15 min.). Priedas nr.1
SVARSTYTA: Himnas turi būti leidžiamas tik per Lietuvos stalo teniso čempionatus
(esant techninėms galimybėms). Apsvarstytos komisaro pareigos.
NUTARTA:
 Lietuvos himną leisti per visus Lietuvos čempionatus
 R. Franckaitis papildys ir pakoreguos komisaro pareigybines iki rugsėjo 20d.
 Kito VK posėdžio metu išrinkti ir patvirtinti komisarus, paskelbti juos LSTA
svetainėje.
8. Diskusijai. Siūloma lygų administravimui skirti atsakingus asmenis, pasiūlyti jiems
motyvacinę sistemą. Priežąstys – LSTA tam trūksta esamų resursų ir pajėgumu, o
spręstinų dalykų daug, reik atsakingos ir motyvuotos komandos.
Siūloma:
1) Lygas administruotų, organizuotų komandų susitikimus, tik tų trijų asmenų komanda
(pvz.: Jackevičius, Martinkus, Kybartaitė).
2) Finansiškai lygas administruojanti asmenų grupė galėtų nepriklausomai nuo
asociacijos disponuoti surinktomis piniginėmis lėšomis, o LSTA mokėti sutartą
pinigų sumą nuo komandos startinio mokesčio (už reitingo skaičiavimą, informacijos
įkėlimą, pateikimą internetiniame puslapyje, ir pan.)
3) Kadangi lygos yra daug dalyvių pritraukiantys renginiai, bendradarbiauti su
rėmėjais, didelio masiškumo renginiuose pateikiant patrauklias sąlygas reklamuotis
bei pateikti savo produkciją (paslaugas);
4) kokia nauda: dirbs asmenys, suinteresuoti užsidirbti, todėl stengsis padaryti renginius
patrauklius, pritraukiant kuo daugiau žmonių (ne tik dalyvių, bet ir šiaip aistruolių,
žiūrovų, įmonių norinčių pasireklamuoti ir surasti savo nišą šioje rinkoje. A.
Kybartaitė (20 min).
SVARSTYTA:




Paskirti trijų žmonių grupę, kuri bus atsakinga už lygų kokybės gerinimą.
R. Franckaitis turėtų išrinkti teisėjus, kurie būtų atsakingi už konkrečią lygą, nes
vienas žmogus nepajėgus administruoti visas lygas.
V. Martinkus išreiškė nuomonę, kad vienas žmogus gali susitvarkyti su visomis
lygomis. V. Martinkus apsiimtų lygų kuravimą, jeigu bus pakeltas atlygis už darbą.
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NUTARTA:
 Įpareigoti teisėjų kolegijos pirmininką iki lygų sezono pradžios skirti vyr. teisėjus,
kad kiekviena lyga turėtų savo teisėją.
 Daugumos balsų pritarimu išrinkta grupė, kurios nariai: R.Jackevičius, K.Gaigalis,
A.Kybartaitė, V.Martinkus, R.Stankevičius. Ši grupė įpareigota susitikti ir aptarti
strategiją, kokiu būdu sumažinti skundų kiekius lygose. Surinktos grupės tikslas
gerinti lygų kokybę. Planuojami esminiai pokyčiai – ne anksčiau 2018 m sezono.
 Kol nėra naujų sprendimų, lygų rezultatus suvedinės V. Martinkus, reitingus
K.Gaigalis ir R. Stankevičius.
9. Jaunių jaunučių rinktinių trenerių ataskaitos pranešėjai: 12:30 Saulius Bureika, 12:35
Hen Alon, 12:40 Valdas Martinkus (viso 15 min.).
PRISTATYTA
 Sauliaus Bureikos ataskaita apie Jaunių rezultatus Europos jaunių čempionate.
Ataskaita pridėta
 Valdo Martinkaus ataskaita apie Jaunių merginų rezultatus Europos jaunių
čempionate. Ataskaita pridėta
 Jolantos Prūsienės ataskaita apie Jaunučių merginų rezultatus Europos jaunių
čempionate. Ataskaita pridėta
 Hen Alon ataskaita apie Jaunučių vaikinų rezultatus Europos jaunių čempionate.
Ataskaita pridėta
10. Koks galimas maksimalus žaidėjų iš užsienio skaičius komandoje, dalyvaujant Lietuvos
komandiniame čempionate (lygose). Problema - nėra numatyta lygų nuostatuose.
Siūloma nustatyti ir patvirtinti naują tvarką. Siūloma paskelbti naują tvarką LSTA
svetainėje R. Jackevičius 15 min.).
SVARSTYTA:
R. Jackevičius: nėra prasmės leisti neribotam užsienio žaidėjų skaičiui žaisti Lietuvos
lygose, nes silpnėja Lietuvos sportininkų tobulėjimas.
Pasiūlyta, kad nuo kito sezono komandoje galėtų žaisti tik vienas sportininkas iš
užsienio.
NUTARTA: Padaryti analizę ir apklausti visos LSTA bendruomenės, ką jie mano apie
užsienio sportininkų dalyvavimą Lietuvos lygose? Kiek daugiausiai užsienio žaidėjų gali
priklausyti komandai? Susisteminti visus argumentus už/prieš ir pateikti balsavimui iki
sekančio VK posėdžio.

Posėdžio pirmininkas

Laimis Jančiūnas

Posėdžio sekretorė

Ada Labanauskaitė
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