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LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA 

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS 

2019 m. vasario  13 d. Nr. 1 

 

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

Posėdžio pirmininkė: Inga Navickienė 

Posėdžio sekretorė: Justė Mažeikienė 

Posėdį paliko Evaldas Skyrius 13:30 

 

Dalyvavo: VK nariai – prezidentė Inga Navickienė, Justė Mažeikienė, Valdas Martinkus, 

Gediminas Ušackas, Evaldas Skyrius, Raimondas Jackevičius, Saulius Bureika, Romas 

Stankevičius, teisės ir etikos komisijos pirmininkas Kazimieras Gaigalis. 

Nedalyvavo:  Aurelija Kybartaitė, Silverijus Puotkalis, Romualdas Franckaitis. 

 

 Svečias: Vincas Franckaitis 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. 2019 m. LSTA biudžeto tvirtinimas. Inga Navickienė 

Prezidentė supažindino su skirtomis iš KKSD ir LTOK lėšomis. Pagal užpildytą paraišką iš 

KKSD gavome – 49 622 tūkst., iš kurių apie 30 proc. skiriama atlyginimams, ofiso nuomai, 

kanceliarinėms prekėms ir kt. būtinoms išlaidoms apmokėti, kita dalis skiriama sportinei veiklai 

vystyti. LTOK skirtus 30 tūkst, taip pat naudojame sportinei veiklai vykdyti. Dar yra sportininkai, 

tai 1 OR ir 3 OP kandidatai, kuriems yra skirtos papildomos lėšos.. Taip pat bendradarbiaujame 

su sporto mokyklomis ir centrais, kurie prisideda prie sportininkų rengimo. Sumos eigoje gali 

keistis. Dabar yra paskirstytos lėšos pagrindiniams renginiams, konkrečiai kiekvienai rinktinei. 

Trenerių tarybai perduota sudaryta sąmata peržiūrėti ir patikslinti numatytas išlaidas.  

SIŪLOMA: patvirtinti 2019 m. LSTA biudžetą.  

BALSAVIMAS: Vienbalsiai už  

NUTARTA: 2019 m. LSTA biudžetas patvirtintas. 
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2. 2019 m. IX Lietuvos atvirojo jaunučių ir mini jaunučių čempionato nuostatų tvirtinimas, 

vyr. teisėjo paskyrimas. Justė Mažeikienė 

Kadangi VK nariai buvo susipažinę su varžybų nuostatais, išsiųstais elektroniniu, siūloma juos 

tvirtinti, nebent kas nors dar turi pastabų. S. Bureika siūlo nuostatuose įrašyti, kad komandą 

sudaro  2 žaidėjai ir treneris ir patikslinti kiek skirta vietų Lietuvos komandoms, ir kiek rinktinių  

apmoka LSTA. 

Siūloma skirti žmogų, kuris bus atsakingas už operatyvų rezultatų pateikimą informacinėje 

lentoje. Taip pat yra siūlymas apsiriboti iki 16-os  komandų. 

SIŪLOMA: papildyti šiais pasiūlymais ir patvirtinti nuostatus. 

BALSAVIMAS: vienbalsiai už. 

NUTARTA: Lietuvos IX-ojo atvirojo jaunučių ir mini jaunučių nuostatai patvirtinti. 

3. Sausio mėn.( LSTA Taurės etapų, finalo aptarimas, Lietuvos čempionato aptarimas). 

Justė Mažeikienė 

Peržiūrėjusi sausio mėn. varžybų nuostatus prezidentė pasiūlė įtraukti punktą, kad būtų numatytas 

burtų traukimo laikas. 

Po LSTA taurės finalo nutarta svarstyti ar reikia organizuoti ir vykdyti LSTA taurės varžybas, ar 

reikalingi visi etapai, galbūt pakeisti varžybų formatą.  

Buvo sprendžiamas klausimas dėl pavardžių ant marškinėlių per LČ. Pateikti 3 pasiūlymai: 

G. Ušackas ir K.Gaigalis siūlo: pagaminti numerius nuo 1 iki 32 ir išdalinti žaidėjams pagal  

reitingo eiliškumą Lietuvoje tose varžybose, pvz: 1-os pozicijos žaidėjas gauna 1 numeriuką ir t.t. 

BALSAVIMAS: 4 už. Vienas susilaikė 

J. Mažeikienė siūlo kad žaidėjai, kaip ir praėjusiame čempionate, būtų užsirašę pavardes ant 

marškinėlių. 

BALSAVIMAS: nei vieno už. 

V. Martinkus siūlo numerius pagaminti atsižvelgiant į žaidėjo reitingą Lietuvoje, tai gali būti ir 

nr. 50 ir nr. 200 

BALSAVIMAS:  3 už, vienas susilaikė. 

NUTARTA: žaidėjams išdalinti numerius su sąvaržėlėmis nuo 1 iki 32. Sąrašą paruošti su žaidėjų 

pavardėmis, numeriais ir Lietuvos reitingo pozicijomis.  

Taip pat buvo aptarta žaidimo sistema, kuri bus taikoma Lietuvos čempionato pirmame etape. 

NUTARTA: susitikimai pogrupiuose ir vėliau 2 minusų lentelė 16 žaidėjų, išaiškinant moterų 9 

vietas, o vyrų - 8. Vienbalsiai už. 

Buvo numatyta Šiaurės Europos šalių čempionato data - rugpjūčio 28-31 d.   
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S. Bureikia pateikė pastabą dėl laiku nepateiktų ir netvarkingai paruoštų Lietuvos jaunimo 

čempionato protokolų.  

SIŪLOMA: balsuoti už tai, kad varžybų vyr. teisėjas turi užtikrinti, kad protokolai per 2 dienas 

būtų atspausdinti ir išsiųsti į LSTA, išskyrus lygų varžybas. 

BALSAVIMAS: už vienbalsiai.  

NUTARTA: varžybų protokolai turi būti suvesti į kompiuterį ir išsiųsti el.pašto adresu: 

info@stalotenisas.lt , pasibaigus varžyboms per 2 dienas. 

4. Lietuvos jaunių ir jaunučių rinktinių trenerių konkursas. Gediminas Ušackas 

J. Mažeikienė pristato kandidatus, pabrėžia, kad turėjo būti kandidatai visoms 4-ioms rinktinėms, 

o kandidatavo tik 3 treneriai.  

 G. Ušackas teigia, kad Trenerių taryba ir dauguma trenerių nepritaria tokiems rinkimams. 

E. Skyrius, sako, kad galime rinktis ar tvirtinti ar netvirtinti, jei kandidatas netinkamas.  

SIŪLOMA: klausimą atidėti, nes neatsiųstos visos paraiškos, kad įvyktų rinkimai, kadangi 

turėjome patvirtinti trenerius visoms rinktinėms.   

NUTARTA: Klausimas atidėtas iki rudens, vienbalsiai tam pritarta. 

5. Reitingo ir varžybų pravedimo programa ( dėl reitingo skaičiavimo taisyklių:  miestų ir 

rajono čempionato koeficiento ir programos aptarimas. Atlikti/ neatlikti darbai).  Dvejetų 

vedimas į programą ir apmokėjimas. Valdas Martinkus. 

V. Martinkus sako, kad dirbant su programa atsiranda klaidų, kurias programuotojas taiso. 

Apmokytos dirbti su programa buvo LSTA darbuotojos, iki Lietuvos čempionato apmokys  vieną 

žmogų, o iki balandžio 1 d. tiek, kiek numatyta sutartyje.  

Dvejetų varžybų rezultatų nevesti, nes reitingas joms neskaičiuojamas, šitie rezultatai turi būti 

LSTA svetainėje www.stalotenisas.lt 

6. Lietuvos moterų ir vyrų rinktinės narių skaičius 2019 m. Pasaulio čempionate. Vyko 

apklausa ir dauguma VK narių pasisakė už tai, kad vyktų po 3 sportininkus.  Justė 

Mažeikienė 

SIŪLOMA: balsuoti už 3-ų sportininkų (3 moterys ir trys vyrai, bei treneris) delegavimą į 

pasaulio čempionatą. 

BALSAVIMAS: visi už. 

NUTARTA: deleguoti 3 vyrus ir 3 moteris į pasaulio 2019 m. čempionatą.  

7. Ataskaitinės konferencijos darbotvarkės  ir datos patvirtinimas. Inga Navickienė. 

Siūloma ataskaitinę konferenciją surengti  balandžio 10 d. 14 val., VK nariai tam vienbalsiai 

pritaria. J. Mažeikienė pristato rinkiminės konferencijos darbotvarkę ir siūlo ją patvirtinti: 

ATASKAITINĖS KONFERENCIJOS DARBOTVARKĖ 

mailto:info@stalotenisas.lt
http://www.stalotenisas.lt/
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1. LSTA  2018 m. veiklos ataskaita. Pranešėjas – Inga Navickienė, prezidentė 

2. 2018 m. biudžeto ataskaita. Pranešėjas – Justė Mažeikienė, gen. sekretorė. 

3. 2018 m. biudžeto  ataskaitos ir revizijos akto tvirtinimas. Pranešėjas – Rytis Velička, RK 

pirmininkas, gen. Sekretorė Justė Mažeikienė 

4. Prašymų svarstymas dėl naujų LSTA narių priėmimo ir tvirtinimas. 

5. Konferencijos dalyvių pasisakymai ir pasiūlymai. 

6. LSTA įstatų papildymų, pakeitimų, pasiūlymų svarstymas ir patvirtinimas. 

7. Diskusijos  

Vienbalsiai pritarta patvirtinti šią darbotvarkę. 

 

8. Lygų teisėjų apmokėjimas.  

Kadangi gaunasi labai daug pavedimų lygų teisėjams, o pavedimai kainuoja, siūloma su lygų 

teisėjais atsiskaityti 1 kartą per metus. Romas Stankevičius, Raimondas Jackevičius, Gediminas 

Ušackas teigia, kad taip yra negerai, nes stalo teisėjai būna vaikai ir jie nori gauti apmokėjimą iš 

karto. Dažniausiai treneriai sumoka jiems iš savų pinigų, nes kitaip sportininkai nebenori 

teisėjauti kitose varžybose.  

NUTARTA:  mokėti du kartus per metus. Pildyti du žiniaraščius: vienas žiniaraštis su vyr. teisėjo 

sąskaitos numeriu, o kitas - išmokų žiniaraštis su stalo teisėjų pavardėmis ir išmokėta suma bei 

parašu, kad tą sumą gavo.  

 

Einamieji klausimai: 

buvo nagrinėjamas V. Karaliaus skundas dėl galimai suklastotų protokolų bei teisės ir etikos 

komisijos išvada. Nesant pilnai pateiktai informacijai, skundas grąžintas teisės ir etikos komisijai 

persvarstyti ir pateikti pilną informaciją. 

 

Posėdžio pirmininkė                                          Inga Navickienė 

 

 

Posėdžio sekretorė          Justė Mažeikienė 

 

 


