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LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA 

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS 

2019 m. gegužės  7 d. Nr. 2 

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

Posėdžio pirmininkė: Inga Navickienė 

Posėdžio sekretorė: Justė Mažeikienė 

 

	
Dalyvavo: VK nariai – prezidentė Inga Navickienė, Justė Mažeikienė, Valdas Martinkus, 
Gediminas Ušackas, Evaldas Skyrius, Raimondas Jackevičius, Saulius Bureika, Romas 
Stankevičius, Aurelija Kybartaitė, Silverijus Puotkalis,  
Nedalyvavo: Romualdas Franckaitis, teisės ir etikos komisijos pirmininkas Kazimieras Gaigalis. 
Posėdį paliko G.Ušackas 12:20. 
 
 Svečias: Donatas Petrauskas, Vincas Franckaitis  
 

DARBOTVARKĖ: 

1. Ataskaitinės konferencijos ir pasaulio čempionato aptarimas. I. Navickienė. 

       Prezidentė pasveikino visus susirinkusiu. 

Trumpai apžvelgė pasaulio čempionatą, kurio metu vyko pasaulio ir Europos kongresai, 

Globalių šalių, Šiaurės šalių susirinkimai. Karščiausias diskusijas sukėlė pasaulio komandinio 

ir asmeninio čempionato pakeista sistema. Medžiaga bus išsiuntinėta ir visi galės išsamiau 

susipažinti.  

Kalbant apie konferenciją prezidentė pareiškė pastabas nariams, kurie nedalyvavo 

konferencijoje. Tai parodo jų neatsakingą požiūrį. Atsižvelgiant į konferencijoje numatyta 

užduotis, viena iš pirmų paskirstyti visiems pareigas, nors tai buvo padaryta prieš metus, 

rašant strateginį planą, į kurį įtraukta ir atsakomybės sritis. Reikia tik atsiverti ir perskaityti 

tai, kas numatyta, ieškoti sprendimų ir vykdyti. Kitame posėdyje gen. sekretorė dar kartą 

surašys ir primins atsakomybės sritis.  
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         Aurelija Kybartaitė klausia kas yra atsakingas už varžybų organizavimą? Prezidentė 

atsako, kad Justė paskiria salę, kurioje bus vykdomos varžybos. Salės šeimininkai yra 

atsakingi už salės paruošimą, teisėjų kolegijos pirmininkas turi paskirti vyr. teisėją, kuris 

rūpinasi stalų teisėjais. Justė negali važiuoti per visą Lietuvą ir paruošti salių 

          Jackevičius sako paskiriame trenerį, o treneris ne visada turi galią suorganizuoti ir 

įvykdyti. Prezidentė priminė, kad Raimondas buvo atsakingas už salių patikrinimą ir 

sukvalifikavimą. Jis paruoš formą, kurią turės užpildyti lygų vadovai apie turimas sales ir jau 

vasarą šitą informaciją reikia įkelti į svetainę 

        Aurelija Kybartaitė sako, kad netinkamai yra organizuojamas darbas, per daug 

užsikrauname sau ant pečių, galime sutartyje numatyti salių paruošimus. Prezidentė siūlo 

Aurelijai padėti Justei paruošti tokią paslaugų sutartį.  

       R. Jackevičius teiraujasi kodėl nebeskiriamas varžybų komisaras. Prezidentė atsako, kad 

už komisaro paskyrimą atsakingas Teisėjų kolegijos pirmininkas Romualdas Franckaitis, kuris 

arba save paskiria komisaru arba nieko nepaskiria. Aurelija siūlo skirti komisaru iš VK narių, 

nes visada kas nors iš jų vyksta į varžybas. Komisaras ne tik įvertins varžybų organizavimą, 

bet  padės apdovanoti, spręs iškilusias problemas su vyr. teisėju.  

PATVIRTINTA: (vienbalsiai) skirti komisaru VK narį, kuris vyks į tas varžybas. 

2. Praėjusių pagrindinių varžybų aptarimas: 

1) pasiūlymai dėl LČ sistemos vykdymo; paskirti atsakingą pateikti pasiūlymą – R. Jackevičius. 

Prezidentė siūlo apklausti trenerius ir sportininkus, gal per daug susitikimų. Galbūt reikia 8 

stipriausius žaidėjus pagal reitingą netraukti į pogrupius, o tik į pagrindinę lentelę. Taip juos 

skatinsim dalyvauti Lietuvos varžybose, kad keltų savo reitingo taškus. Tokia sistema vyksta visų 

šalių nacionaliniai čempionatai. R. Jackevičius teigia, kad tada sumažėja galimybė silpnesniems 

žaidėjams, nes iš pogrupio išeina tik vienas žaidėjas Jis aiškina, kad sistema pasikeitė nuo tos, 

kuri buvo anksčiau tam, kad pritraukti daugiau žiūrovų. Neturėtų maišytis dvejetai su 

asmeninėmis. Mano nuomone yra tokia: sužaisti pirmą dieną pogrupius ir po vieną ratą dvejetų, 

kitą dieną žaidžiamos asmeninės varžybos, o vakare - dvejetų varžybos. Dėl 13-os vietos, t.b. arba 

12 arba 14. Iš jaunių gal paimti vietą? Arba paliekam viską kaip buvo ir 14 vietų duoda 

čempionatas.. R. Jackevičius sako, kad reikia peržiūrėti po sezono visų metų nuostatus. Prezidentė 

siūlo šiuos klausimus išnagrinėti trenerių taryboje kartu su teisėjų kolegija ir pateikite mums 

paruoštą klausimą. Už tai atsakingas paskiriamas R. Jackevičius..  

2) komandinio čempionato finalo aptarimas; V. Martinkus ir J. Mažeikienė. 

V. Martinkus teigia, kad sako Silverijaus pastabos buvo teisingos: jis varžybose buvo ir žaidėjas, 

ir teisėjas viską gerai surašė. J. Mažeikienė sako, kad su Valdu buvo sutarta, jis pats pasisiūlė 
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pravesti varžybas ir sutiko atsivežti stalo teisėjų. Prezidentė sako, kad, norint išvengti tokių 

dalykų, komandinio čempionato finalui reikia iš anksto numatyti salę, nežiūrint kokios komandos 

patenka, paskirti teisėją. Jackevičius sako, kur pigiau yra, kai žinai kokios komandos, nes ir salė 

nekainuoja. Jo nuomone  registruojantis į AL komanda privalo turėti salę, kitaip negali 

registruotis. Reikia to reikalauti. Čia turi būti siekiamybė. Aurelija sako AL moterų 11 ir vyrų 12 

komandų tai galima nuomoti didelę salę, kad žaistų ir vyrai, ir moterys vienu metu. Tai būtų 

renginys. R. Jackevičius sako, kad taip būdavo prieš 20 metų ir nieko gero. Kalendorius 

perpildytas varžybomis. Reikia, kad būtų lygų savaitgaliai, o kiti savaitgaliai moksleivių 

varžybos, kitos varžybos. Gediminas turės paruošti kalendorių, tai su juo reikia ir derinti. 

Prezidentė siūlo varžybas vykdyti penktadieniais ir šeštadieniais, tai derinti ir su MC varžybomis. 

Saulius Bureika sako, kad buvom nusprendę nekeisti lygų datos. O šiemet atėjo turo diena ir iš 

trijų turo žaidėjų turėjo išvykti į Italijos atvirą čempionatą. R. Jackevičius primena, kad buvo 

priimta, kad negalima keisti datos, nebent tik dėl tų sportininkų, kurie važiuoja už rinktinę, kai 

siunčia LSTA, tą reiktų įtraukti į nuostatus. 

E. Skyrius sako, kad viskas kas čia yra šiandien sprendžiama, tai turėtų būti aptarta trenerių 

taryboje, o tada pateikta VK, tam, kad priimtų sprendimą ir balsuoti. Gerai susidėliokime darbus, 

pasiskirstykime kas ką daro ir kokį indėlį gali įnešti bendram labui. Yra parengta renginių sąmata 

ir, jei nori į kitą renginį važiuoti, tai tegu ieškosi pinigų ir važiuoja, o ne prašo iš asociacijos. 

Turime duoti, o ne imti. Pamirškite, kad esate treneriai, prisiminkite, kad esate vadovai ir turite 

priimti politinius sprendimus.  

Romas Stankevičius sako, kad chaosas vyrauja. Nagrinėjam daug klausimų, vieną po kito, o 

sprendimai nepriimami arba nevykdomi. Silverijus sako, kad niekas nenori kartu dirbti. Valdas 

sako, kad Jūs taip pat buvote finale ir nieko nepadarėte, kad būtų geriau. Silverijus sako taip, 

prisiimu atsakomybę. Aurelija sako, kad turime ne emocijomis kalbėtis, o turime surašyti visus 

minusus ir turėti planą. Valdas Martinkus apie skaičius lygų prizinio fondo. Vieno žmogaus 

iniciatyva buvo nuimti 300 eur nuo AL vyrų prizinio fondo. Mažeikienė sako, kad buvo 

skaičiuojant pagal formulę  teisėjų išlaidos viršijo sumą. LSTA pagal formulę turi likti 15%, iš 

kurių mokama už reitingo skaičiavimą, lygų koordinatoriui, banko mokesčiai ir t.t. Aurelija 

klausia ar gali vienas žmogus nuspręsti sumažinti prizinį fondą? Prezidentė sako, kad negali. R. 

Jackevičius sako, kad dėl visų klausimų negali Justė skambinti ir tartis. 

BALSAVIMAS: ar grąžinti, piniginį prizą aukščiausiai vyrų lygai į tokį, koks buvo praėjusiais 

metais. 5 už 1 prieš 2 susilaiko. 

NUTARTA: grąžinti. 
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3) LSTA Taurės nuostatų aptarimas. Pateikti trenerių tarybai pasiūlymą dėl sistemos. Atsakingas 

R. Jackevičius. 

Šitas klausimas, turi būti apsvarstytas kartu su trenerių taryba bei turų organizatoriais ir 

pasiūlymus pateikti VK. 

2. Lygų ir licencijų įkainiai nuo rugpjūčio 1 d. (moksleivių varžybos, padaryti apklausą dėl 

lygų mokesčio ir pasiūlymų). S. Puotkalis ir V. Martinkus. 

Valdas Martinkus siūlo pakelti lygų mokestį bent 25 Eur. Tada tie, kas praveda turą, gautų 

daugiau ir būtų norinčių pravesti varžybas, nes jau niekas nenori organizuoti. Silverijus siūlo 

pakelti daugiau starto mokesčius. Donatas sako, kad asociacija galės rinktis, kurioje salėje vesti 

varžybas, nes bus nauda. Saulius klausia, ar gavus 20 ar 30 eurų bus geresnis pravedimas? 

Martinkus sako, kad tuoj aplamai niekas nebedarys varžybų. Už 45 eurus susimeta komanda ir 

žaidžia 6 kartus, kai turnyro startinis vienam kartui 10 Eur, o čia visą sezoną žaidžia už 45 Eur. 

Saulius su Romu sako, kad niekas nepasikeis padidinus startinį mokestį.  

Kartu su starto mokesčiu turi sumokėti ir licencijos mokestį. Įtraukti į nuostatus ir mokesčius 

sumokėt iki spalio 1 d.  

SVARSTYTA: Kas už, kad pakelti mokestį nuo naujo sezono, kad pagerinti kokybę, o kitam 

posėdžiui paruošti projektą  - 5 už , kiti susilaiko. 

NUTARTA: pakelti. Mokestį nustatyti atsižvelgus į paruoštus projektus.  

Projektus paruoš V. Martinkus. S. Puotkalis, R. Jackevičius. 

3. Programos aptarimas. Kas dirbs nuo rugpjūčio 1 dienos ir iš ko bus apmokama. I. 

Navickienė. 

Apie programą kalba I. Navickienė: Valdas nepadarė darbų, kurie numatyti paslaugų 

sutartyje: neparuoštas naudojimosi vadovas, neapmokyti žmonės. Kaip tas darbas vyks nuo 

rugpjūčio 1 d.? 

Valdo pasiūlymas: siūlosi toliau tęsti šį darbą, tik mėnesinis mokestis nepriklausomai kiek 

bus turnyrų, plius lygos, turnyrai, varžybos turėtų būti nuo 400 iki 500 eurų. Galiu būti kaip 

darbuotojas, kuris atliks ir papildomus darbus.  

Prezidentė teigia, kad Justei labai daug įvairaus darbo ir jai būtinas asistentas. S. Puotkalis 

teigia, kad visose federacijose dirba daugiau žmonių ir pagalbininkas reikalingas. Jis ir galėtų 

atlikti papildomus darbus. J. Mažeikienė turi surašyti, kokias užduotis turės atlikti darbuotojas. 

     D. Petrauskas sako, kad jie savo programą kuria ir nori padėti šituo klausimu. Siūlome padaryti 

naują programą ir ją finansuoti. Leisti naudotis LSTA šita programa nemokamai. LSTA 

programoje klubams trūksta, kad vedant varžybas, paspaudus mygtuką ir patys pogrupiai 

išsidėsto, o pas mus reikia rankiniu būdu suvesti. R. Jackevičius teigia, kad taip 32 lentelės 
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nepravesi, nes eiliškumo nežinosi, 12 gali. Skirtumai: LSTA programa skirta duomenų 

atvaizdavimui, o jų programa yra darbo įrankis, reiklaingas tiesiogiai vesti varžybas.  

     Valdas sako, kad nuo sausio 1 d. nieko nedaro dėl programos. Viskas sustojo. Valdas sako, 

kaip man apmokyti žmones, jei nėra padarytos rolės. Kam man toliau dirbti, jei ant manęs pilamas 

purvas, kad viskas blogai. I. Navickienė sako, kad Valdas turi viską sutvarkyti,  nes už tai buvo 

atsakingas. 

      Aurelija Kybartaitė sako, kad turime išsireikalauti,  kad būtų atlikta tai, kas buvo numatyta 

sutartyje. 

5. Pasiūlymas dėl rinktinių formavimo.Nevykdyti paskutinių varžybų – pajėgiausių jaunių ir 

jaunučių TOP-12. Tada bus laiku formuojamos komandos ir nuo balandžio mėnesio rinktinės gali 

pradėti ruoštis EJnČ arba vykdyti paskutines atrankines varžybas iki balandžio pirmoje metų 

pusėje. 

Pasiūlymas trenerių tarybai surinkti naujus pasiūlymus dėl jaunių ir jaunučių rinktinių kriterijų ir 

rinktinių trenerių arba vyr. trenerio rinkimo ir sąlygų. Pateikti pasiūlymą kitam VK posėdžiui. I. 

Navickienė. 

 

6. Jaunių ir jaunučių rinktinių tvirtinimas. J. Mažeikienė 

Jaunučių mergaičių rinktinė: Gerda Šišanovaitė, Laura Abaravičiūtė, Goda Dovydaitytė, Gabija 

Abaravičiūtė, trenerė Inga Kardauskaitė -  Orlovienė.  

Jaunučių berniukų rinktinė: Gytis Knezius, Lukas Laketčenko, Marijus Jučinskas, Aleksandras 

Chmelevskis, treneris Viktoras Frizelis.  

Jaunių merginų rinktinė: Kornelija Riliškytė, Emilija Riliškytė, Augustė Melaikaitė, Kornelija 

Ščiglaitė, Meida Sereikaitė, Karolina Kuznecova, trenerė Jolanta Prūsienė. 

Vaikinų jaunių rinktinė Eligius Klarenbeek, Vilius Samakaljevas, Vakaris Mečionis, Lukas 

Rimkus, Osvaldas Juodelis, Irmantas Daukontas, treneris Hen Alon. 

TVIRTINA: VISI UŽ, NES ATITINKA KRITERIJUS 

7. Europos jaunių ir jaunučių čempionatas ir pasirengimas Ejnč. 

Prieš šiaurės šalių čempionatą Estijoje organizuojama 3 dienų stovykla. Gen. sekretorė persiųs 

nuostatus, susipažinsite ir nuspręsite ar vykti.  

Šios varžybos ir brangios, bet jos yra naudingos, nes daug žaidimo, galime laimėti pergalių, 

vyksta prieš EJn Č, todėl turime jose dalyvauti, teigia R. Jackevičius. Rinktinės treneriai turi 

planuoti derinant su Gediminu. Sąmatą nusiųs Justė. Po Haapsalu galima organizuoti stovyklą 

Lietuvoje. 

8. Trenerių ir sportininkų elgesio aptarimas. I. Navickienė. 
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Reikia skirti delegatą į Europos jaunių ir jaunučių čempionatą. Išsiųsti pasirašyti išvykų taisykles 

visiems dalyviams.   

 

  

 

Posėdžio pirmininkė         																						           Inga Navickienė 

 

 

Posėdžio sekretorė          Justė Mažeikienė 

 
 


