
 

 

LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA 

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS 

2017 m. liepos mėn. 19 d. Nr. 2017-05 

 

Pradžia: 11.00 val., pabaiga: 13.30 val. 

Posėdžio pirmininkas: Laimis Jančiūnas 

Posėdžio sekretorė: Justė Mažeikienė 

 

Dalyvavo: Laimis Jančiūnas, Inga Navickienė, Justė Mažeikienė, Skirmantas Skrinskas, 

Gediminas Ušackas, Raimondas Jackevičius, Rimgaudas Balaiša, Rytis Velička, Šarūnas 

Stankevičius, Arvydas Litvinas, Ada Labanauskaitė. 

Nedalyvavo: Aurelija Abaravičienė, Valdas Martinkus, Kazimieras Gaigalis, Romas 

Stankevičius, Romualdas Franckaitis. 

DARBOTVARKĖ:  

1. Pasirinktos buhalterinės įmonės pristatymas. L. Jančiūnas (5 min.) 

2. LSTA apskaitininkės-asistentės pristatymas. J. Mažeikienė (5 min.) 

3. LSTA galima smulkių išlaidų suma. Siūloma iki 399 eur nuspręsti be VK pritarimo, nes 

prarandamas operatyvumas, gaištamas VK laikas, kenčia svarbesni klausimai. Mažesnes sumas 

siūloma tvirtinti Finansų grupėje (nariai: Rimgaudas, Skirmantas, Karolis, Laimis). Sumas nuo 

400 eur ir toliau privalės tvirtinti VK. L. Jančiūnas (10 min.).  

4. Varžybų metu bus stebimas teisėjų darbas, nes gauta skundų- necenzūriniai žodžiai, rakečių 

mėtymas, spardymas, šaukimas ir pan. Tikslas – gerinti kokybę. Po kiekvienų varžybų bus  

nagrinėjamos pastabos dėl teisejavimo. Atakingas už tvarką– vyr. teisėjas. Stebėtojais bus paskirti 

asmenys iš VK narių.  L. Jančiūnas (10 min.) 

5. Žaidėjo licencijos metinio mokesčio didinimas. Dabar 5;6;10 eur. Siūloma didinti : moksleiviui 

– 7 eur, studentui -10 eur, suaugusiam – 15 eur. Priedas nr. 1  J. Mažeikienė (12 min.) 

6. Trenerių taryba funkcionalumas, trūksta komunikacijos. Pvz. :  

1) problema Stovykla Portugalijoje.   

2) iškilus klausimui aptarti jį su kiekvienu tarybos nariu.  

3) trenerių tarybos sprendimai turi būti protokoluojami.   I. Navickienė (20 min.) 

7. Jaunių jaunimo komisijos sudarymas. Siūlomi nariai: I. Navickienė, A. Abaravičienė ir V. 

Martinkus. I. Navickienė (20 min.) 



8. ETTU stovyklos Vengrijoje dalyviai. G. Ušackas (15 min.). G. Abaravičiūtė, K. Ivanauskaitė, 

L. Laketčenko, S. Rimkevičiūtė (dar patikslins), V. Kavaliauskas.  

9. Premijavimo sistema pagal pasiektus rezultatus Europos jaunių – jaunučių čempionate. 

Premijuoti komandą(as)patekusias į 16-ą,asmeninėse irgi 16-as,dvejetuose-8-as. G. Ušackas (10 

min.).  Siūloma 13-16 vietos po 100 eurų (komand.), 9-12 po 200 eurų, 5-8 v. Po 300 eurų, 1-4 

vieta po 500 eurų kiekvienam komandos nariui ir treneriui. Asmeninės 9-16 v. - 100 eur, 5-8 v. 

– 300 eur, 1-4 v. – 500 eur. Dvejetų varžybos: 5-8 vieta – po 100 eurų (žaidėjams ir treneriui), 

1-4 vieta – po 300 eurų (žaidėjams ir treneriui). Priedas nr. 2 

10. Jaunučių - jaunių rinktinių atrankos kriterijai dėl patekimo į Lietuvos rinktines ir rinktinės 

trenerių paskyrimo tvarka. G. Ušackas (15 min.). Priedas nr. 3 

11. Lietuvos vyrų ir moterų rinktinių sudėties tvirtinimas. Vyrų rinktinė: A. Udra, T. Mikutis, M. 

Stankevičius, M. Skučas.  Moterų: E. Stuckytė, U. Baskutytė, Gecevičiūtė, R. Paškauskienė 

(Paškauskienės atsiųstas sąstatas).  J. Mažeikienė (10 min.) 

1. SVARSTYTA: Laimis Jančiūnas pristatė pasirinktą buhalterinę įmonę „Mokam“ 

buhalterių biuras.  

2. SVARSTYTA: Justė Mažeikienė pristatė naują LSTA darbuotoją apskaitininkę-asistentę 

Adą Labanauskaitę. Ada buvusi stalo tenisininkė, Vilniaus Gedimino technikos II-o 

kurso studentė. 

 3. SVARSTYTA: iki 399 eurų išlaidas nuspręsti be VK pritarimo. R. Balaišos siūlymas 

padidinti sumą iki 500 eurų. Balsavimo metu prabalsuota vienbalsiai už.  

NUTARTA: patvirtinti 500 eurų išlaidų sumą, kurią galima naudoti be VK pritarimo.  

      4. SVARSTYTA: Stebėti teisėjų darbą LSTA rengiamų varžybų metu. Raimondas 

Jackevičius pasiūlė tikrinti ne tik teisėjų darbą, bet viso renginio kokybę :  įvertinti kaip 

paruošta varžyboms salė, apgyvendinimo, maitinimo kokybė. 

NUTARTA:  

1) Vienbalsiai pritarta -  turi būti asmuo, kuris tikrins teisėjų darbą ir bendrą tvarką varžybų 

metu. 

2) Raimondas Jackevičius  sudarys kriterijų  lentelę, pagal kurią bus vertinamos LSTA 

varžybos, kurių trukmė ilgesnė nei viena diena. 

 

     5. SVARSTYTA: didinti LSTA žaidėjo licenciją. Siūlymai: 

1) padarytI sąrašą, kam bus skirti papildomi surinkti pinigai už licencijų mokestį. 

2) daryti  ataskaitas, kiek surinkta lėšų iš LSTA renkamų mokesčių (žaidėjo licencija, 

komandinis starto mokestis, narystės mokestis) 

3) atskirti licencijos ir komandos starto mokesčius 



4) padaryti ataskaitą/lentelę, kurioje būtų, koks yra komandų skaičius lygose, kiek žaidėjų, 

koks komandos starto mokestis. Po to padaryti suvestinę, kiek surinktą pinigų, kur paskirta 

juos išleisti ir kur buvo išleista. 

5) žaidėjo licencijos galiojimo laikas einamų metų  sausio 1 - gruodžio 31 d.  

6) naujus mokesčius įvesti nuo 2018 m. 

7) turi būti griežta finansų kontrolė 

8) padaryti elektronines žaidėjų licencijas 

9) siūloma išbraukti atskirą studentų mokestį, palikti tik vaikus ir suaugusius. Vaikui 6 eurai, 

suaugusiam 12 eurų 

NUTARTA: vienabalsiai prabalsuota : licencijos mokestis vaikui - 6 eurai, suaugusiam - 12 eurų, 

panaikinti studento licenciją. Pakeitimas įsigalioja nuo 2018 m. 

 6. SVARSTYTA: Trenerių taryba turėtų protokoluoti savo susirinkimus, trenerių tarybos 

pirmininkas privalo sprendimus priimti  su trenerių tarybos nariais. 

NUTARTA:  

1) kai  gaunami varžybų, stovyklų nuostatai nedelsti ir pateikti LSTA dalyvių pavardes.  

2) laikytis sudaryto sportininkų sąrašo, kas turi vykti į stovyklas, čempionatus. 

3) sudaryti atsarginių žaidėjų sąrašus, jei sportininkas atsisakytų vykti ligos atveju ar dėl 

asmeninių priežasčių. 

4) trenerių valdyba turi rekomenduoti koks sąstatas ir į kokias stovyklas, čempionatus, turi 

vykti, finansų komitetas tvirtina, kiek sportininkų gauna finansavimą, kiek reikia prisidėti 

pačiam, ar verta vykti į varžybas, stovyklas ar ne. 

5) Siūloma padaryti lentelę, kur būtų įvardintos sumos, kiek skirta jaunimui, kiek skirta 

suaugusiams per metus. 

NUTARTA: trenerių tarybos susirinkimai turi būti protokoluojami. Trenerių tarybą turi parengti 

rekomendacinį varžybų, stovyklų planą ir pateikti LSTA ir VK.  

 

   7. SVARSTYTA: sudaryti jaunių, jaunimo komisiją. Jaunų žaidėjų analizės nedaromos, 

siūloma jas atlikti, nes išsiunčiami vaikai į Europą nežinant kaip jiems sekasi žaisti užsienyje. 

Turi būti sudaryta komisija, kuri organizuotų stovyklas, kuri jas stebėtų, nes labai mažai skiriama 

dėmesio patiems mažiausiems. Gediminas Ušackas nesutinka, kad tokia komisija reikalinga, jo 

manymu ji dubliuotųsi su trenerių tarybos darbu. Raimundas Jackevičius teigia, kad tokioje 

komisijoje turėtų būti žmonės, kurie turi sales, gali ir nori organizuoti stovyklas, nes reikia ne 

patarimų iš komisijos, o veiksmo. Inga Navickienė teigia,  kad turėtų būti  labiau stebimi vaikai, 

jų pasiekimai, kad vaikai būtų geriau paruošiami. Komisija labiau sukontroliuotų jaunimo veiklas 

ir stebėtų jų darbą. 

NUTARTA: Jaunių ir jaunimo komisijos sudarymui – nepritarta. Trenerių tarybos pirmininkui 

pateiktos problemos, kurias reikia spręsti. 

1. Iniciatyvos trūkumas 

2. Nėra ataskaitų iš rinktinės trenerių apie įvykusias varžybas 

3. Nėra sportininkų vadybininkų. 



4. Nepanaudoti finansai stovykloms. 

Gediminas Ušackas iki sekančio VK posėdžio pateiks konkrečius pasiūlymus 4 įvardintoms 

problemos išspręsti.  

Visada turi būti pateiktas planas, kokią vietą planuojama užimti, po varžybų turi būti rezultatų 

aptarimas su rinktinių treneriais ir VK nariais. Trenerių taryboje turi būti vyr. treneris, kuris 

koordinuoja vaikus, peržiūri rinktines, prižiūri ir stebi rinktinių trenerius. 

8. SVARSTYTA: ETTU stovyklos Vengrijoje dalyviai: Gabija Abaravičiūtė, Karina 

Ivanauskaitė, Jorūnė Kožemiakinaitė, Lukas Laketčenko, Vilius Kavaliauskas, trenerė A. 

Abaravičienė. S. Rimkevičiūtė, Gytis Knezius atsisakė važiuoti, nes dalyvaus Daugų stovykloje. 

NUTARTA: Vienbalsiai nubalsuota, kad sąrašas patvirtintas, stovyklos akreditacijos išlaidos 

apmokamos  pirmam numeriui t.y. G. Abaravičiūtei ir trenerei. LSTA apmoka kelionės išlaidas 

pagal pateiktas sąskaitas faktūras (dalyviai vyks automobiliu). 

9. SVARSTYTA: skirti premijas žaidėjams ir treneriams už pasiektus rezultatus Europos 

čempionatuose.  

NUTARTA: patvirtinti trenerių tarybos siūlomą premijavimo sistemą (priedas nr.2). Už 

asmeninėse varžybose iškovotas vietas, skirti premiją žaidėjo asmeniniam treneriui, už 

komandinių varžybų iškovotas vietas skirti premiją rinktinės treneriui, dvejetų rungtyje 

treneriams premiją padalinti per pusę (jeigu dvejetą žaidžia skirtingų Lietuvos trenerių vaikai). 

10. SVARSTYTA:  

1) trumpai aptarti kriterijai (priedas nr.3) 

2) pasiūlyta rinktinės trenerį rinkti 2 metams 

3) pasiūlyta įtraukti papildymą į kriterijus dėl jaunių rezultatų iš suaugusiųjų čempionato 

NUTARTA: 

1) kriterijai nesikeičia  

2) aptrati rinktinės trenerių rinkimo klausimą kitame VK posėdyje 

3) pasiūlymas įtraukti  papildymą dėl jaunių rezultatų iš suaugusiųjų čempionatų turi būti 

pateiktas trenerių tarybai. 

 

11. SVARSTYTA: patvirtinti vyrų rinktinės sudėtį: Udra, T. Mikutis, M. Stankevičius. M. Skučas 

( elektroniniu paštu buvo išsiųstas laiškas VK nariams balsuoti už M. Skučo dalyvavimą Europos 

čempionate, iš viso balsavo 6 nariai, dauguma iš jų pasisakė už M. Skučo atstovavimą Lietuvos 

rinktinei). 

Rinktinės trenerės Paškauskienės prašymas vežti E. Stuckytę, U. Baskutytę, Gecevičiūtę, R. 

Paškauskienę, o jei siūloma vežti K. Riliškytę tai penktu numeriu. R. Balaišos siūlymas, kad 

moterų komandos sąstatas turėtų būti penkių žmonių ir K. Riliškytė tūrėtų važiuoti į Europos 

čempionatą. 

NUTARTA: Balsavimo metu 5 pasisakė už, 1 susilaikė ir 1 prieš, nuspręsta, kad į Europos 

čempionatą vyks: R. Paškauskienė , E. Stuckytė, U. Baskutytė, Gecevičiūtė, K Riliškytė. 

 



Einamieji klausimai: 

SVARSTYTA: užsakyti mini jaunučiams, jaunučiams sportines aprangas ir tiem kas važiuoja į 

tarptautines varžybas jas išdalinti.  

NUTARTA: užsakyti marškinėlius ir šortus. Treningų neužsakinėti, nes vaikai greitai išauga, o 

LSTA tai būtų didelės finansinės išlaidos.  

 

SVARSTYTA: Europos čempionatus transliuoti per „Delfi“ 

NUTARTA: Sutitarti su „Delfi“ dėl svarbiausių varžybų Lietuvoje/Europoje transliacijų. 

Nevėluoti viešinti informacijos apie vykstančias varžybas LSTA svetainėje, siųsti žiniasklaidai.  

 

 

 

 

Posėdžio sekretorė      Justė Mažeikienė 


