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LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA
VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS
2018 m. kovo mėn. 21 d. Nr. 3
Pradžia: 11:00 val., pabaiga 13:20 val.
Posėdžio pirmininkė: Inga Navickienė
Posėdžio sekretorė: Justė Mažeikienė
Dalyvavo: VK nariai - Inga Navickienė, Justė Mažeikienė, Valdas Martinkus, Romas
Stankevičius, Gediminas Ušackas, Aurelija Kybartaitė. Teisės ir etikos komisijos pirmininkas
Kazimieras Gaigalis,
Nedalyvavo: Skirmantas Skrinskas, Romualdas Franckaitis, Raimondas Jackevičius,
DARBOTVARKĖ:
1. Lietuvos moterų rinktinės į pasaulio čempionatą aptarimas, tvirtinimas.
SVARSTYTA: prezidentė kalbėjo su R. Paškauskiene ir trenerių tarybos pirmininku. Ji teigia,
kad jos nuomonė buvo ne taip išreikšta, kad jos teikimas dėl rinktinės sudėties nebuvo teikiamas
kaip pasirinkimas: ar R. Paškauskienė, E. Stuckytė, K. Riliškytė ir V. Venckutė, ar R.
Paškauskienė, E. Stuckytė, E. Riliškytė ir Ugnė Baskutytė. Rinktinės trenerė norėjo, kad būtų
pateikta tvirtinimui tik viena, pastaroji, sudėtis pagal jos paskaičiuotus atrankos kriterijus.
Trenerių tarybos pirmininkas G. Ušackas teigia, kad rinktinės trenerė formuoja rinktinę, bet tą
rinktinę turi patvirtinti VK nariai, bet iki to tvirtinimo turi būti aišku kokia ta rinktinė turi būti.
Rinktinės trenerė teigė, kad Venckutė ir Baskutytė yra panašaus lygio žaidėjos. Ir dabar
rinktinės trenerė liks savo pozicijoje tik tuo atveju jei į pasaulio čempionatą vykti bus
patrvirtinta tik Baskutytė. Aurelija Kybartaitė sako, kad trenerė nepadarė visko, kad įtikintų
kodėl jos valia yra tokia. Reikėtų svarstyti jos prašymą atsistatydinti. Kodėl ji nepateikė raštu ar
elektroniniu paštu savo rinktinės sudėties. Net jei ji išsirenka savo komandą tai VK neprivalo
patvirtinti tos rinktinės. VK gali balsuoti ir kitaip atsižvelgiant į LSTA įstatus. Prezidentė sako,
kad tokie neaiškumai kyla, nes po čempionato nesusirinkome ir neaptarėme iš karto. Nebuvo
bendros diskusijos.
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Aurelija Kybartaitė sako, kad rezultatų prasme, kai žaidėjų lygis tas pats, jokios įtakos neturės.
Jeigu ji nebūtų parašiusi, kad atsistatydina šiandien diskusija būtų visai kitokia. O dabar yra
taip, kad trenerė „šokdina“ visus VK narius ir mes privalome nagrinėti jos atsistatydinimą, nes
kol kas ji neparašė, kad ji apsigalvojo. G. Ušackas sako jei rinktinė jos patvirtinama tai ji tada
važiuoja į pasaulio čempionatą. Aurelija Kybartaitė sako, kad mes per prievartą dabar turime
priimti kitokį sprendimą. Prezidentė sako, kad visiems atvejams turime turėti taisykles, tada bus
mažiau nesusipratimų. Romas Stankevičius sako, kad rinktinės treneris turėjo teisę pasirinkti
vieną žaidėją, o kiti papuola į rinktinę pagal taškus arba užimtas vietas. Pvz. Tomas Mikutis
turi daugiausia taškų, bet nedalyvavo TOP-12, tokiu atveju jis gali papulti tik su rinktinės
trenerio rekomendacija ir VK pritarimu. Romas Stankevičius sako, kad sutinku su
Paškauskienės pasirinkimu, nors turi savo nuomonę, apie Ugnės Baskutytės ir Vitalijos
Venckutės žaidimą Lietuvos čempionate. U. Baskutytė turi daugiau taškų nes dalyvavo daugiau
tarptautinėse varžybose. Jei bus balsavimas- aš susilaikysiu šiandien, teigia R. Stankevičius.
Reikia keisti sistemą. Ir suaugusių ir jaunių, jaunučių dėl patekimo į rinktinę. Prezidentė Inga
Navickienė sutinka ką pasakė Romas Stankevičius ir, kad kriterijai turi būti pakeisti, nes
tarptautinis reitingas yra pervertinamas. Reikia nusistatyti terminą iki kada pakeisime kriterijus
kitiems metams. Trenerių tarybos pirmininkas G. Ušackas sutinka, kad pasaulinis reitingas
iškreipia vaizdą, bet keisti galime tik nuo naujo sezono. Ten dar yra vienas punktas, kad yra dar
kandidatų sąrašas. Iš kurio irgi galima patekti į rinktinę.
Valdas Martinkus: Rūtos Paškauskienės atsisakyti negalime, į pasaulio čempionatą lai važiuoja
Rūta Paškauskienė, o po pasaulio čempionato daryti rinkimus, gal atsiras kas nori būti rinktinės
trenere. Labai blogai, kad trenerė nedalyvavo Lietuvos čempionate, nors turėjo. Reikia gauti
trenerės atšaukimą dabar, kad atsistatydina.
Balsavimas: Kas pritaria palaikyti Rūtos Paškauskienės siūlymą? 4 už, 2 susilaiko. Pritarta.
NUTARTA: į pasaulio čempionatą važiuos Rūta Paškauskienė, Eglė Stuckytė, Kornelija
Riliškytė ir Ugnė Baskutytė.
2. Lietuvos stalo teniso asociacijos įstatų, tam tikrų punktų, keitimo svarstymas ir
priėmimas
SVARSTYTA: Romas Stankevičius sako reikia pagalvoti ar punktas tinkamas dėl VK narių
rinkimo. 8.2.2.2 , 8.1 sakoma, kad siūlyti gali ne mažiau 5 LSTA narių klubai, kurie gali iškelti
kandidatūrą o kitur, kad prezidentas siūlo, tai gal reiktų palikti tik vieną. Aurelija Kybartaitė
sako, kad vienas kitam netrukdo ir tegu lieka abu punktai. Prezidentė teigia, kad reikia pakeisti
8.1 punktą, nes turi būti 5 nariai renkami. Iš viso 11. Prezidentė siūlo, kad LSTA naujų narių
priėmimą svarstytų LSTA nariai konferencijų metu kaip daroma kitose organizacijose.
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NUTARTA: siūlyti rinkiminės konferencijos metu LSTA įstauose pataisyti 8.1 punktą ir
pakeisti 3.2. punktą.
3. Europos jaunių ir jaunučių čempionato finansavimas
Preliminariame biudžeto plane yra

numatyta 8000 eur, tai dalyvaujant tik komandinėse

varžybose, jau susidaro tokia suma, be bilietų. Trenerių tarybos pirmininkas G. Ušackas sako,
kad

anksčiau

būdavo kad pirmiems rinktinės žaidėjams, ir į komandines ir į asmenines

apmokėdavo viską. Paskutinės įskaitinės varžybos bus Top-12 balandžio gale. Sportininkams,
kurie jau dabar žinoma, kad patenka į rinktinę, jiems galim jau ieškoti ir pirkti bilietus.
Rinktinių treneriai turi pateikti planavimus, kokias vietas planuoja užimti.
4. Svarstymas dėl Lietuvos jaunučių žaidynių. Lietuvos sporto federacijų sąjunga
nefinansuos 2018 m. Lietuvos jaunučių žaidynių.
SVARSTYTA: kokią padaryti žaidimo sistemą, kas sumokėtų teisėjams, už salės nuomą?
Reikėtų daryti salėje už kurią mokėti nereikia (Joniškis, Šalčininkai). Apgyvendinimą ir
maitinimą turėtų apmokėti sporto skyriai. LSTA turėtų apmokėti teisėjams. Varžybas vykdyti
dvi dienas. Atrankines daryti asmenines. Ir iš asmeninių formuoti komandą.
NUTARTA: vykdyti 2018 m. jaunučių žaidynes. Parašyti nuostatus iki balandžio 1 d., išsiųsti
sporto skyriams raštą, kad praneštų apie dalyvavimą jaunučių žaidynėse iki2018 m. kovo 29 d.
Einamieji klausimai
Gen. sekretorė sako, kad reikia išrinkti rinkimų komisiją. Į rinkimų komisiją siūloma LSTA
apskaitininkė-asistentė Guoda Petkevičiūtė, reviziojos komisijos narys Arvydas Litvinas ir
Lietuvos moterų rinktinės narė Eglė Stuckytė.
NUTARTA: patvirtinti rinkimų komisijos narius.

Posėdžio pirmininkė

Inga Navickienė

Posėdžio sekretorė

Justė Mažeikienė
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