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LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA 

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS 

2018 m. spalio  2 d. Nr. 7 

 

Pradžia: 10:30 val., pabaiga:14:30  val. 

Posėdžio pirmininkė: Inga Navickienė 

Posėdžio sekretorė: Justė Mažeikienė 

 

Dalyvavo: VK nariai – prezidentė Inga Navickienė, Justė Mažeikienė, Aurelija Kybartaitė, 

Valdas Martinkus, Gediminas Ušackas, Romas Stankevičius, Raimondas Jackevičius, Silverijus 

Puotkalis, Evaldas Skyrius, Saulius Bureika, teisės ir etikos komisijos pirmininkas Kazimieras 

Gaigalis, Romualdas Franckaitis atvyko (11:00) 

Ušackas išvyko iš posėdžio 12:05 

 

Svečiai: Lietuvos jaunučių rinktinės trenerė Jolanta Prūsienė, Vaidas Karalius. 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Europos čempionato metu vykusio forumo pristatymas. Inga Navickienė 

Prezidentė pasveikino visus su mišrių dvejetų bronzos medaliu ir pristatė ETTU kongrese 

svarstytus klausimus, iš kurių svarbiausias buvo susijęs dėl pasitikėjimo dabartiniu ETTU 

prezidentu. 

Dar vienas svarbus sprendimas buvo priimtas balsavimo būdu, tai Maltos federacijos prezidento 

pateiktas pasiūlymas dėl pasaulio komandinio čempionato sistemos pakeitimo. Buvo priimtas 

sprendimas teikti ITTF vykdomajai valdybai prašymą persvarstyti varžybų sistemos pakeitimą, 

kad būtų grąžinta tokia pati, kokia buvo 2016 m., kai galėjo dalyvauti po 96 vyrų ir moterų 

komandas.  

 

2. Strateginio plano aptarimas. Inga Navickienė 

SVARSTYTA: 
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prezidentė Inga Navickienė: - strateginį planą rašiau ir norėjau, kad kiti prisidėtų, kad teiktų 

pasiūlymus. Kiekvienas turi būti atsakingas už kurią nors sritį, pvz.: bendradarbiavimas su 

savanoriškomis organizacijomis. Iki spalio 25 d. pagalvokite, kas galėtų tai daryti. Taip pat 

pasigendu sportininkų analizės. Kiek pergalių kiek pralaimėjimų buvo pasiekta ne tik pagrindinių 

čempionatų metu, bet ir tarptautinėse varžybose, kai yra atstovaujama Lietuvai. Gal Raimondas su 

Saulium galėtų tą daryti. Raimondas sako, kad turi būti tokiu atveju gaunama informacija ar buvo 

pasiruošimas čempionatui, o po čempionatų turi būti atsiųstos trenerių ataskaitos. Prezidentė 

pritaria Raimondo nuomonei. Saulius sako, kad jam strateginiame plane “užkliuvo”, kad 

suaugusių rinktinės nariai turėtų treniruoti jaunesnius. Aurelija sako, kad labai gera motyvacija 

vaikams būtų, jei su jais stovyklos metu pažaistų suaugusių rinktinės narys. 

Jolanta sako, kad Emilija ir Kornelija yra lygiavertės partnerės bet kokiems rinktinėms žaidėjams. 

Stipresni turi “patempt” kitus. Kažkada ir juos pačius stipresni treniravo.  

Prezidentė sako, kad ne treniruoti, o kviesti dalyvauti sporto stovyklose sparingpartneriais, o be to, 

šiuo metu turime problemų, nes vyresniems sportininkams, net ir rinktinei Vilniuje nėra kur 

treniruotis. Kviesdami vyresnius į vaikų stovyklas tuo pačiu parodytumėm jiems dėmesį ir, kad jie 

yra reikalingi. Prezidentė sako, kad nebūtinai pirmi rinktinės nr. turėtų būti kviečiami treniruoti 

jaunesnius, juk rinktinėje 6-8 žaidėjai. Raimondas sako, kad čia yra apmokėjimo klausimas. 

Prezidentė akcentuoja, kad strateginiame plane pažymėjo tai, kad visi VK nariai priimdami 

sprendimus iš pradžių galvotų apie LSTA tikslus, o ne kaip geriau yra kiekvienam asmeniškai.  

Esu gavusi skundų dėl  Olimpinių vilčių atrankinių varžybų. Kas priėmė sprendimą kur vyks 

atrankinės? Ušackas sako: - žiūrima, kad patogus privažiavimas būtų visiems. Kalbėjau su 

Gramacku, Laimos nėra, nėra kam vesti varžybų, reikėtų treneriams pravesti. Pagrindiniai yra 

rajonai ir miestai, kurie pretenduoja patekti į finalines varžybas. Raimondas sako, kad Gediminas 

ne viską paminėjo. Stengiamės, kad geografiškai būtų varžybos paskirstytos. Kad ir vienam ir 

kitam Lietuvos krašte vyktų, o tiek daug dalyvių suvažiavo pirmą kartą.  

Jaunučių grupėjė tiek daug vietos ir nereikia. Saulius apsimėmė dėl to, kad Gediminas prašė jas 

pravesti.  

NUTARTA: reikia įvertinti dalyvių skaičių, plotą. Valdas Martinkus teigia, kad yra trenerių 

taryba, kuri turi nuspręsti kur turi būti geriausiai pravesti varžybas.  

Prezidentės nuomone, kad prieš bet kokias varžybas trenerių taryba turi nuspręsti kur vyks 

varžybos ir informuoti VK narius.  Ne prieš savaitę, o anksčiau. 

E. Skyrius sako neturėtų net kilti tokios diskusijos, nes visus šitus reikalus turi svarstyti trenerių 

tarybą. Už visus techninius dalykus atsako trenerių taryba. 



________________________________________________________________________ 

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

Paskutinis klausimas trenerių tarybai dėl zoninių varžybų. Kaip paskirstomos zonos, prašoma 

parašyti ir pateikti el.paštu. Aurelija sako, kad žaidynėms turi būti kriterijai parašyti, kaip 

suskirtomos komandos į zonas.  

 

SVARSTYTA: 

3. 1) Europos jaunių, jaunučių ir vaikų čempionatų rezultatų aptarimas. Rinktinių trenerių Jolantos 

Prūsienės, Valdo Martinkaus, Viktoro Stankevičiaus, Hen Alon, Artūro Orlovo ataskaitų ir 

pasiūlymų aptarimas ir svarstymas dėl rinktinės trenerio skyrimo. Inga Navickienė, Aurelija 

Kybartaitė. 

Prezidentė: - ačiū Romui Stankevičiui už padarytą sportininkų analizę varžybose. Iš jos matosi, 

kad tik jaunučių mergaičių rezultatai yra geri. Šiais metais buvo prastas rinktinių pasirodymas, 

ypatingai jaunių vaikinų rinktinės. Turėjome mažai varžybų, stovyklų. Tačiau rinktinės treneriai 

galėjo teikti pasiūlymus. Siūlau metams laiko skelbti rinktinės treneriui konkursą. Po 2 įskaitynių 

varžybų treneris galėtų būti jau paskirtas, todėl turėtų laiko ruošti komandą varžyboms, o dabar 

paskiriamas tik gegužės pabaigoje, kai tik mėnuo lieka iki čempionato.  

G. Ušackas sako treneris niekur neprapuola, jis visada būna ir dirba.  

Prezidentė sako, kad nėra normali padėtis kaip buvo praeitais metais kai į Mogiliovą su 4 

rinktinėm važiavo vienas Valdas. Į Baltijos šalių čempionatą važiavo irgi 1 treneris.  

Jolanta Prūsienė sako, kad taip yra blogai, kai rinktinės treneriu tampa tik po visų įskaitinių 

varžybų. Ką rintinė dirba nuo varžybų iki varžybų? Tai nėra normalu. Inga sako, kad kai konkurso 

būdu buvo atrinkta jaunučių rinktinės trenere, tai vyko bendras darbas, ir važiavome į varžybas, ir 

planavomės.  

Silverijus Puotkalis: jei suserga du sportininkai, tai ką tada paskirti, Gediminas: sekantis važiuoja, 

Aurelija ir Silverijum: kaip ir kam jam važiuoti, jeigu jis nesiruošė. 

Trenerė Jolanta teigia, yra toks dalykas kaip psichologinis faktorius, komanda turi susibendrauti, 

susitarti kaip jie dirbs, kaip jaučiasi kartu. O mes numetam pas svetimus žmones vaiką ir žaisk. 

Komanda turi kartu ruoštis bent keliose stovyklose ir varžybose. 

Inga: buvo trenerių kreipimaisi skirti merginų jaunių ir mergaičių jaunučių rinktinių trenerėmis, 

dabar negalima skelbti konkurso, nes dar labia neaišku, kurie sportininkai pateks į rinktinės sudėtį, 

bet po antrų įskaitinių jau galime paskelbti konkursą, bet  rinktines formuoti dabar.  

Aurelija: reikia apibrėžti kas yra rinktinės treneris. Kokios jo pareigos ir atsakomybė. Treneris turi 

turėti teisę siūlyti į rinktinę žaidėjus. Turi turėti atsakomybę ir tik tada galima kažką kalbėti, nes 

šiuo metu rinktinės treneris yra tas, kuris nuveža.  
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Prezidentė sutinka, kad reikia apibrėžti kas yra treneris, turime metodinę komisiją ir trenerių 

tarybą, kuri turi tai aprašyti.  

Silverijus: darosi su mūsų rinktinėmis - varžybose vieni kitų nepalaiko, net nežiūri kaip sekasi 

komandos draugui žaisti. Treneriai tarpusavyje susipykę, nėra bendradarbiavimo.  

Siūloma balsuoti: kas už tai kad, metams būtų renkamas jaunučių, jaunių rinktinės treneris po 2-ų 

ataskaitinių varžybų.  

BALSAVIMAS: 6  UŽ,  2 prieš, 3 susilaiko 

NUTARTA: Rinkti trenerį metams po 2-ų įskaitinių varžybų. 

Taip pat reikia, kad trenerių tarybos pirmininkas kartu su rinktinių treneriais iki 2018 m. 

pajėgiausių žaidėjų TOP-12 pirmenybių peržiūrėtų ir pakeistų Lietuvos suaugusių rinktirnės 

atrankos kriterijus,. 

2) Sportininkų elgesys varžybų metu. 

Trenerė Jolanta sako, kad sportininkai elgėsi netinkamai. Europos jaunių-jaunučių čempionato 

(EJnč) metu. Jokios sporto disciplinos, kai kurie sportininkai grįžta kada nori, daro ką nori, 

vėluoja į apšilimą. Jau trečios varžybos, kai konkreti sportininkė gali sau leisti tokius dalykus, 

Baltijos šalių čempionate prieš kelis metus, 2018 m. Lenkijos Open, Europos jaunių-jaunučių 

čempionatas. Ar toleruosime tokį elgesį? Raimondas Jackevičius sako, kad viskas priklauso nuo 

trenerių. Eidavo treneriai 22 val. į kambarius ir tikrindavo ar sportininkai kambariuose. Treneris 

atsakingas už tai, kad sportininkai laiku miegoti eitų, susirinkimą reikia daryti vakarais visiems, 

turi pasakyti mankštą kada daryti. Anksčiau delegacijos vadovas informuodavo kur ir kelintą 

valandą žaidžiama, prie kokio stalo ir pan. Valdas Martinkus važiavo į 2018 m.EJnČ su dviem 

rinktinėm ir sako, kad buvo sunku visus sužiūrėti.  

Valdas: nuobaudas turime įsivesti ir jas taikyti.  

Prezidentė: reikia informuoti dėl netinkamo elgesio VK narius. Trenerio ataskaitoje turi tai 

atsispindėti. Tik tada galėsime taikyti nuobaudas. 

 E. Skyrius: daug kalbų buvo apie netinkamą elgesį. Treneris turėtų pateikti raštišką pareiškimą 

dėl sportininko netinkamo elgesio ir tada reikėtų spręsti ar tokį sportininką diskvalifikuoti, ar kitą 

nuobaudą skirti. 

Valdas patvirtina, kad Jolanta sako tiesą apie netinkamą sportininkės elgesį varžybų metu ir VK 

turi priimti sprendimą, kokią taikyti nuobaudą.  

Teisės ir etikos komisijos pirmininkas primena, kad tokius klausimus turi svarstyti teisės ir etikos 

komisiją ir savo siūlymą dęl sprendimo pateikti VK.  

NUTARTA: gen. sekretorė perduos teisės ir etikos komisijai svarstyti šitą klausimą, o komisija 

turi per 2 sav. pateikti atsakymą. 



________________________________________________________________________ 

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

 

4. LSTA taurės nuostatų aptarimas. Valdas Martinkus 

SVARSTYTA: 

Valdas Martinkus, teigia, kad šitos varžybos vykdomos neteisingai, nesilaikoma nuostatų. Arba 

reikia jų atsisakyti, arba  keisti viską iš esmės.  

Raimondas: tos varžybos buvo sukurtos tam, kad tie, kurie žaidžia užsienyje, turėtų galimybę 

žaisti su žaidėjais žaidžiančiais Lietuvoje. Varžybos buvo geografiškai paskirstytos. Reikėtų skirti 

didesnes lėšas. Per maži priziniai fondai. Finaliniam ture, kaip ir TOP-12 suaugusių, turėtų būti 

skatinimas per prizus. Taurės varžybas reikia koreguoti, šiek tiek patobulinti. Asociacija neneša 

atsakomybės už mažesnius turus, kuriuos rengia klubai. Valdas siūlo datas reikia dar koreguoti, 4 

turas jau niekam nereikalingas, nes vyksta po Lietuvos čempionato.  Taip pat teigia, kad 

Mažeikiuose viskas tvarkingai padaryta: ir teisėjai prie stalų yra ir nuostaų laikomasi, o Vilniuje ir 

Šalčininkuose nesilaikoma nuostatų, teisėjų nebūna. Valdas  siūlo 4 etapą padaryti prieš Lietuvos 

čempionatą, Sauliaus nuomonė, kad LSTA turėtų būti atsakinga už visus turus. Ir  prizus išmokėti 

ir už salės nuomą, o teisėjams už teisėjavimą.  

Valdas siūlo padaryti visus 4 turus Vilniuje arba Šalčininkuose ir bus visada ne mažiau 70 

žmonių.  

Evaldas Skyrius pritaria, kad būtina didinti prizinį fondą, taip dididant motyvaciją dalyvauti.  

R. Stankevičius: jei Vilnius ir Šalčininkai nori vesti varžybas, tai tada turi laikytis bendrų 

nuostatų. Raimondo pasiūlymas, kad reikia kalbėti su vykdančiais varžybas, kad turi būti teisėjai 

prie stalų, paskirtas vyr. teisėjas su nacionaline kategorija.  

Prizinis fondas turi būti didesnis, turi būti sąmata paruošta: už salę, už teisėjus ir salės paruošimą.  

Privaloma vykdyti apskaitą, visos surinktos lėšos turi būti apskaitytos ir parodytos.  

Siūloma balsuot už tai, kad LSTA etapo rengėjams turi pateikti LSTA išlaidų – pagrįstų 

dokumentais sąmatą, dalyvių skaičių. Minusavus išlaidas, likusią pinigų sumą išdalinti per pusę ir 

50% skirti finalinio etapo priziniam fondui, o likusius % skirti finalinio etapo priziniam fondui, 

likę 50% lieka etapo rengėjui. Jei etapo rengėjas nesurenka pinigų, tai LSTA kompensuos išlaidų 

samatą.  

BALSAVIMAS 7 už, 1 prieštarauja, 1 susilaiko. 

Evaldas paliko posėdį prieš balsavimą.  

PRIIMTA: LSTA etapo rengėjas turi pateikti LSTA išlaidų – pagrįstų dokumentais samatą, 

dalyvių skaičių. Minusavus išlaidas, likusią pinigų sumą surinktą iš dalyvių dalinti per pusę ir 

50% skirti finalinio etapo priziniam fondui, o lik% skirti finalinio etapo priziniam fondui, o like 

50% lieka etapo rengėjui. Jei etapo rengėjas nesurenka pinigų tai LSTA kompensuos išlaidų 
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samatą. Nesutikus laikytis šių reikalavimų, LSTA taurės etapas bus vykdomas kitoje salėje ir kitų 

asmenų.  

 

5. VšĮ „Lietuvos stalo teniso teisėjai“ pasiūlymo pristatymas. Silverijus Puotkalis 

SVARSTYTA: 

Silverijus sako, kad buvo išsiųstas oficialus raštas teisėjams dėl jų bendradarbiavimo su naujai 

kuriama teisėjų asociacija, Silverijus primena, kad VK nusprendė, kad reikalinga tokia asociacija. 

Jau turi būti pradedama ruošti sutartis tarp VšĮ teisėjų asociacijos ir LSTA.  

Prezidentė sako, kad liepos 10 d. buvo priimtas sprendimas, kad reikia steigti teisėjų asociaciją ir 

buvo numatyta data susitikimui su teisėjų kolegija, kuriame teisėjai buvo kviečiami prisijungti. 

Taigi, susitikimas įvyko, viskas buvo daroma viešai, informacija paskelbta svetainėje apie įvykusį 

susitikimą, niekas nebuvo slepiama.   

Aurelija sako, kad galime bendradarbiauti su naujai susikūrusia VšĮ arba gali nebendradarbiauti.  

Teisėjų asociacija rašys projektus finansavimui gauti. LSTA nemokės daugiau, negu mokėjo 

teisėjams už varžybų pravedimą. Silverijus sako, kad žmonės, kurie nori steigti VšĮ pasiruošę 

investuoti savo pinigus ir kelis metus dirbti be jokios naudos sau.  

Saulius: norėtųsi pristatymo, kaip veiks ta asociacija. Valdas: buvo susirinkimas ir buvo kalbėta ar 

kartu su teisėjais bendradarbiaudami kurs asociaciją ar darys patys. Iki šios dienos negavom iš 

teisėjų kolegijos jokios informacijos. Svetainėje buvo paskelbtas pranešimas apie jų veiklą ir 

darbo kryptis. 

 

NUTARTA: sutartis bus paruošta ir pateikta LSTA susipažinimui ir sutarties sąlygų svarstymui. 

Pateikti teisės ir etikos komisijai sutartį peržiūrai. 

 

6. Einamieji reikalai 

 

1) SVARTYTA:  

Trenerio Hen Alon prašymas finansuoti vykstančius į Estijos Open varžybas ir pakeisti lygų turo 

data, nes dubliuojasi su Estijos Open. 

Saulius Bureika: kas sudarė tokias rinktines, nes prašyme minėtų sportininkų pavardės 

nesutampa su rinktinių narių pavardėmis. 

 Prezidentė Inga Navickienė: mūsų kalendoriuje šitų varžybų nėra ir nesame numatę joms 

finansavimo. Saulius: jie gali važiuoti privačiai.  



________________________________________________________________________ 

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

Lygų rato negalima perkelti, nes kiti planuojasi, perkasi bilietus ir pan., be to, jau yra priimtas 

sprendimas neperkelinėti varžybų datų. Reikia pasirinkti kur dalyvauti, jei dubliuojasi varžybos. 

NUTARTA: nefinansuoti sportininkų, vyksiančių į Estijos Open ir lygų datų nekeisti.  

SVARSTYTA: 

2) Lygų teisėjų apmokėjimas. Vyr.teisėjas, kuris praveda lygą  turi atsiųsti varžybų protokolus ir 

užpildytą teisėjų žiniaraštį Valdui el.paštu rezultatai@stalotenisas.lt, o Valdas siunčia gen. 

sekretorei žiniaraščius. Saulius Bureika sako, kad reikia padaryti lygų tvarkaraščius kaip 

anksčiau, nes taip netinka sporto mokykloms iš svetainės atspausdintas. 

NUTARTA: 

Paruošti lygų tvarkaraščius ir juos išsiųsti komandų vadovams. Vyr.teisėjas, kuris praveda lygą  

siunčia varžybų protokolus ir užpildytą teisėjų žiniaraštį Valdui el.paštu 

rezultatai@stalotenisas.lt Valdas žiniaraščius siunčia LSTA gen. sekretorei. 

 

3) SVARSTYTA:  

Atrankos kriterijai dėl jaunių ir jaunučių. Problema yra ta, kad žaidėjai, kurie yra žymiai geresni 

vis tiek turi sudalyvauti 3 įskaitinėse varžybose. O nesudalyvavus, jie užima pagal taškus 

žemesnę vietą. Kodėl negalima būtų taikyti papildomų kriterijų?  

 

Romas Stankevičius siūlo: papildomus atrankos kriterijus dėl atstovavimo Lietuvos 

jaunučių rinktinei. 

a. Jaunutis turintis ETTU reitinge 1 – 4-tą  vietą prieš sudarant Lietuvos jaunučių rinktinę. 

(pirmenybė teikiama turinčiam aukštesnę vietą ETTU reitinge).  

b. Jaunučio, užėmusio ETTU reitinge 1- 4 tą vietą treneris, tampa Lietuvos jaunučių rinktinės 

treneriu. 

papildomi atrankos kriterijai dėl atstovavimo Lietuvos jaunių rinktinei. 

1. Jaunis Lietuvos suaugusių čempionate iškovojęs 1-3 vietą (pirmenybė teikiama pagal laimėtą 

aukštesnę vietą). 

2. Jaunis Lietuvos suaugusių TOP-12 iškovojęs 1-2 vietą (pirmenybė teikiama pagal laimėtą 

aukštesnę vietą). 

3.Jaunis turintis ETTU jaunių reitinge 1-6  vietą prieš sudarant Lietuvos jaunių rinktinę. 

(pirmenybė teikiama užėmusiam aukštesnę vietą ETTU reitinge). 

Sportininkui Įvykdžius II dalies 1-ą arba 2-ą. punktus, jaunių rinktinės treneriu skirti pagal II 

dalies 1.(pirmenybė), 2.  punktus įvykdžiusio sportininko trenerį. 
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Įm.kodas: 190783878, AB SEB bankas, Banko kodas: 70440, A/s : LT 837044060000279322 

Trenerių tarybai buvo pateikti nauji kriterijai, tačiau buvo nepritarta naujiems kriterijams ir liko 

galioti anksčiau priimti.  

NUTARTA: metodinė komisija turi kartu su trenerių tarybos pirmininku dar kartą atidžiai 

įvertinti naujai siūlomų kriterijų privalomus ir trūkumus ir priimti tinkamiausią sprendimą. 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                   Inga Navickienė 

 

 

 

 

Posėdžio sekretorė         Justė Mažeikienė 

 

 


