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LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA 

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS 

2017 m. rugsėjo mėn. 22 d.  

 

Pradžia: 13.00 val., pabaiga: 15.20 val. 

Posėdžio pirmininkas: Laimis Jančiūnas 

Posėdžio sekretorė: Justė Mažeikienė 

 

Dalyvavo: Laimis Jančiūnas, Rimgaudas Balaiša,  Romas Stankevičius, Saulius Bureika, 

Raimondas Jackevičius, Kazimieras Gaigalis, Karolis Kasparaitis, Aurelija Kybartaitė, Justė 

Mažeikienė, Inga Navickienė,  Gediminas Ušackas. 

Nedalyvavo: Romualdas Franckaitis, Valdas Martinkus 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Varžybų komisaro pareigos ir teisės. Pasiūlyti kas galėtų būti komisarais ir patvirtinti juos. 

Siūloma A. Kybartaitė, V. Martinkus, R. Jackevičius, R. Stankevičius. R. Franckaitis pateiks 

paruoštą dokumentą – „Varžybų komisaras“ R. Franckaitis (10 min.) Priedas nr.1 

SVARSTYTA: prezidentas pristato 1-ą klausimą. Dokumente pataisyti, kad ataskaitą pateikia 

ne TK, o LSTA gen.sekretorei ataskaitą apie renginį. Pagrindinė mintis, kad būtų visa renginio 

kokybė  stebima: maitinimas, apgyvendinimas, teisėjavimas ir t.t. 

NUTARTA: R. Jackevičiaus ir R. Franckaičio pasiūlytus varžybų komisaro variantus sujungti į 

vieną dokumentą ir persiųsti visiems VK nariams. Ir paruoštą komisaro ataskaitos šabloną. 

2. Trenerių tarybos rinkimų tvarka. Pateikti  apklausos rezultatai. Trenrių tarybos rinkimų 

tvarka. Priedas nr. 2  J. Mažeikienė, Gediminas Ušackas. (15 min) 

Apklausos rezultatai: 

Rinkimų tvarka: Už Prieš 

Pagal regionus 13  

Pagal auklėtinių pasiekimus 1  

Pagal asmenybę 1  
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Rinktinių treneriai turi būti 

taryboje 

1  

 

SVARSTYTA: Romas Stankevičius sako, kad buvo dar pasakęs kelis pakeitimus. Pirmas 

punktas, kad nebūtina nurodyti prieš kiek dienų išsiųsti pranešimą dėl susirinkimo (rinkimų) 

datos. 9 punktas. Kodėl gen.sekretoriui protokolas pateikiamas turi būti. T.b. VK pristatomi 

protokolai. A. Kybartaitė kelia klausimą dėl renkamų trenerių į tarybą skaičiaus:  Šiauliai turi 

tiek pat vietų į tarybą kaip ir Vilnius, nors Vilniuje daugiau trenerių. Kodėl 40 trenerių atitenka 

1 balsas. Turi būti proporcija. Ušackas: priimta nuo senų laikų tokia tvarka ir daugumai trenerių 

tinka tokia tvarka. Ne pagal sportininkų meistriškumą ir jų kiekį miestuose ar rajonuose 

duodamas balsas. 

R. Jackevičiaus siūlymas priimti paruoštą pateiktą tvarką, o detales galima bus keisti ar 

papildyti.  

L. Jančiūnas siūlo per sekantį VK priimti galutinį projektą ir jį patvirtinti.  

NUTARTA: R. Stankevičius turi parašyti raštiškai savo pastabas, kas netinka ir vėl vertinsim ar 

tinka. Netvirtinam dabar trenerių tarybos rinkimų principų. Pildom ir renkam naują informaciją.  

Jackevičius siūlo 4 punktą papildyti, kad ne tik LSTA asmeninės, bet ir visom kitom varžybom 

teiktų rekomendacijas. Mažiausiai likus savaitei iki sekančio VK posėdžio išsiųsti visiems jau 

parengtą tvarką ir kitą posėdį priimti.  

3. 2017 m. Europos čempionato rezultatų aptarimas. R. Paškauskienės ataskaita. J. Mažeikienė 

R. Jackevičius (15 min.) 

Trenerių ataskaitos pridedamos.  R. Jackevičiaus pastebėjimas-prašymas ateičiai: maitinimas 

čempionate buvo labai prastas, taigi  sportininkams, net ir akredituotiems reikėtų mokėti 

dienpinigius, nes neužtenka maisto, perkasi papildomai.  Siūlo sportininkams kaip paskatinimą 

padovanoti gumas. 

Prezidentas siūlo priimti kriterijus kaip apdovanoti ir už kokias vietas apdovanoti, skatinti 

sportininkus, paveda  R. Jackevičiui suformuoti tokį pasiūlymą.  

R. Balaiša pasisako dėl 4-5 žmonių važiavimo. Nereikėjo vežti į čempionatą  M. Skučo, A. 

Gecevičiūtės, U. Baskutytės. Imam už tai, kad II-ą vietą užėmė Lietuvoj. Taip į asmeninį 

čempionatą galima imti, bet ne į komandinį. Tai yra per brangu ir nereikėjo  jo imti. Jų 

važiavimas kainavo 6000 eurų. Tai milžiniški pinigai. S. Skrinskas sako, kad jis pasiūlė vežti 4-

ą žmogų kaip atsarginį jei traumą patirs ar pervargs. Kitą kartą naudos ir kaštų analizė būtina, į 

brangias šalis nesiųsime, o į kokią Slovakiją galime siųsti.   



________________________________________________________________________ 

Įm.kodas: 190783878, AB SEB bankas, Banko kodas: 70440, A/s : LT 837044060000279322 

G. Ušackas: R. Paškauskienė nebuvo įtraukusi K. Riliškytės į rinktinę ir asmeninė trenerė J. 

Prūsienė irgi pasakė ką ji darys Europos čempionate, geriau pinigus panaudoti kitom 

varžyboms, bet K. Riliškytė vistiek važiavo i EČ.  

NUTARTA: Turi būti pateikta samata kiek kainuoja vienas žmogus ir balsuoti per VK posėdį, o 

ne elektroniniu paštu. Apsiklausti rinktinės trenerių jei yra tvarkaraštis, jei nėra tai siųsti 

organizatoriams, kad atsiųstų tvarkaraštį. Nelaikyti sportininkų ilgiau nei reikia. Sužaidžia ir 

važiuoja namo.  

4. Baltijos šalių čempionatas. Kokias kriterijais vadovaujantis buvo surinkta vyrų rinktinė, kas 

ją sudarė? Į Baltijos šalių čempionatą važiavo jauniai ir tie ne patys geriausi. V. Martinkus (10 

min.) 

Ušackas. Buvo paskambinta 8 suaugusiems žaidėjams ir niekas negalėjo iš jų dalyvauti. 

A.Orlovas skambino, taigi šiuo metu nežino kam skambino. Suaugusių nebuvo tai važiavo 

jauniai, kurie eina pagal rezultatus. R. Jackevičius sako užimta prizinė vieta ir turime džiaugtis. 

Suaugę negalėjo dalyvauti, nes buvo išvykę į užsienio klubus ir buvo kalendoriuje kita 

čempionato data įrašyta, tas ir turėo įtakos. 

5. Europos mini jaunučių čempionatas Prancūzijoje. Rezultatų aptarimas. V. Martinkus, R. 

Franckaitis (10 min.) 

PRISTATYTA:  

J. Mažeikienė perskaitė  R. Franckaičio ataskaitą, ataskaita pridėta.  

A. Kybartaitė sako, kad reikėtų atsižvelgti sprendžiant kitais metais kas važiuos į Europos mini 

jaunučių čempionatą ne būtinai pagal metus, o į perspektyvą. Gal geriau vežti tris mergaites 

jaunesnes negu vyresnes, nes jos perspektyvesnės. Jeigu turim tų metų stipresnius žaidėjus tai 

juos ir vežkime.  

G. Ušackas. Tvarka buvo tokia priimta ir negalime nuspręsti, kuri yra perspektyvi ir kuri 

neperspektyvi, stalo tenise nebeliks žaidėjų jei juos taip skirstysime. Geriausiai iš lietuvių 

čempionate pasirodė  G. Abaravičiūtė (20 vieta). R. Balaiša: tai yra geras rezultatas, pralošė tik 

kelis susitikimus.  

Navickienė siūlo į šitas varžybas trenerių vežti daugiau. Kiti sako gal mažiau vaikų reikia vežti. 

Šiais metais važiavo 12 vaikų ir 2 treneriai.  

NUTARTA: 

2018 m. birželio mėnesį svartyti kiek vežti vaikų, kiek trenerių.  

6. Kelionių, akreditacijos, maispinigių taisyklių svarstymas ir priėmimas. Priedas nr. 3              

J. Mažeikienė (10 min.) 

J. Mažeikienė pristatė taisykles. L. Jančiūnas siūlo patvirtinti ir įdėti į LSTA svetainę.  
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NUTARTA: pritaria visi. Romas Stankevičius parašys savo pastabą ir atsiųs. 

7. IT programinės įrangos reitingų skaičiavimui, rezultatų suvedimui „Online“ pirkimo 

pasiūlymas iš badmintono asociacijos:  

1.  3500 eur programavimas ir diegimas 

2. 100 eur per mėnesį pirmus metus servisas, priežiūra,papildomų ataskaitų rengimas ir pan. 

3. 20 eur per mėnesį sekančius 4 metus.  

5 metus pagrindinis tinklapis būtų laikomas badmintono serveriuose. Kainos nurodytos be PVM 

L. Jančiūnas (15 min) 

L. Jančiūnas pristatė klausimą. R. Balaiša sako, tegu pristato kompiuteristas šitą programą. K. 

Gaigalis sako, kad mes turime savo programą, pagal tarptautines taisykles. Kodėl mes turime 

pirkti, tegu iš mūsų perka. R.Stankevičius ir K. Gaigalis dirba su ja ir sekasi puikiai. G. Ušackas 

sako,kad reitingus skaičiuoja, rezultatai matosi, tai kam švaistyti pinigus.  

R. Balaiša sako, reikia rašyti projektą įrangai įsigyti. L. Jančiūnas sako pliusus minusus reikia 

susirašyti dabartinės programos.  

8. Reitingo skaičiavimas kai varžybos nėra įtrauktos į LSTA kalendorių. Labai daug atsirado 

varžybų mėgėjų tarpe ir jie moka, kad būtų skaičiuojamas jų reitingas. Taip išsikraipo tikroji 

situacija. Reikia priimti sprendimą ar reitingas bus skaičiuojamas visų turnyrų ar tik tų, kurie 

įtraukti į LSTA kalendorių.  R. Stankevičius (10 min.) 

SVARSTYTA:  

R. Stankevičius sako, kad stalo tenisas populiarėja ir didėja varžybų. Dalyviai nori, kad būtų 

visų turnyrų rezultatų skaičiuojamas reitingas. R. Stankevičius prašo leisti skaičiuoti visas 

varžybas, kurias siūlo reitinguoti. A. Kybartaitė sako, kad gali nesąžiningai elgiamasi ir fiktyvūs 

rezultatai skelbiami. A. Kybartaitė siūlo, kad varžybos, kuriose bus skaičiuojamas reitingas būtų 

paskelbtos LSTA svetainėje ir K. Gaigalis sutinka.  K. Gaigalis sako, kai gauna  prašymą 

skaičiuoti reitingą, tai sužino kas bus teisėjas, kiek dalyvių ir tik tada sutinka skaičiuoti reitingą. 

K. Gaigalis sako galima leisti, tik turi būti teisėjas, kuris atsako už pravedimą.  

NUTARTA: iš K. Gaigalio gauti taisykles, kokiom varžybom galima skaičiuoti reitingą.  

9. LSTA – 90 surengti žiūrovams viešinimo tikslu varžybas, susitikimą (mačą). Kaip tai turėtų 

atrodyti,kur vykti. Pasiruoškite šitam klausimui ir turėkite pasiūlymus jau VK posėdyje. Gal kas 

pažįsta žmogų, kuris galėtų būti renginio vedėju. J. Mažeikienė (15 min.)  

10. Einamieji klausimai 

Ar dalyvauti Europos čempionato kvalifikacinėse varžybose. Iki spalio 27 d.  

 dienos reikia atrašyti.   

Prašymas  V. Frizelio , Jonavos klubo, Štrimo. Visi prašymai patenkinti. 
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Posėdžio pirmininkas        Laimis Jančiūnas 

 

 

Posėdžio sekretorė        Justė Mažeikienė 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


