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LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA 

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS 

2020 m. birželio 18 d. Nr. 1 

 

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

Posėdžio pirmininkė: Inga Navickienė 

Posėdžio sekretorė: Justė Mažeikienė 

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

Gediminas Ušackas, Raimondas Jackevičius, Saulius Bureika, Aurelija Kybartaitė, Silverijus 

Puotkalis. 

Nedalyvavo: Evaldas Skyrius, Romualdas Franckaitis, Romas Stankevičius.  

Posėdį 13 val. paliko Gediminas Ušackas ir Raimondas Jackevičius 

 

DARBOTVARKĖ 

 

1. Konferencijos aptarimas. Prezidentė Inga Navickienė 

Prezidentė Inga Navickienė sveikinasi su visais ir pradeda posėdį. Trumpai aptariama 

konferencija, kuri pirmą kartą buvo vykdoma nuotoliniu būdu. Dalyvavo daugiau narių nei 

praėjusiais metais. Viso LSTA turi 40 narių, nesusimokėjo ir nebalsavo 13 narių. Vienas narys 

paprašė jį išbraukti. Iš likusių 12 narių 10 narių jau nemoka nario mokesčio antri metai, 3 nariai 

– pirmi metai. Pagal Įstatus privalo atlikti nario pareigas, viena iš jų – Nario mokesčio 

mokėjimas. Dėl narių, kurie nemoka narystės siūlau suspenduoti. Aurelija Kybartaitė kalba už 

savo klubą, nes nemato prasmės būti nariu. Ji siūlo apsvarstyti narystės stabdymą metams, nes 

dabar įstatuose numatyta stabdyti 3 metams. 

SIŪLYMAS: 1) informuoti nesusimokėjusius Nario mokesčio narius apie pareigą mokėti 

mokestį ir skirti terminą iki kada gali susimokėti – 2020 m. rugsėjo 1 d. dėl mokesčio 

sumokėjimo, kam priklauso už 2 metus, kam už vienus metus.  

BALSAVIMAS: viebalsiai už.  

NUTARTA: jeigu iki nurodyto termino nesusimokės, tada LSTA VK spręs ar šalinti iš narių 

ar stabdyti narystę. 
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SIŪLYMAS: 2) apsvarstyti kokias nuolaidas, be to, kad skelbiame nemokamai informaciją 

dėl vykstančių varžybų, galėtume daryti nariams. 

Ar turime kokią politiką kaip pritraukti ir išlaikyti narius, klausia A. Kybartaitė. Gediminas 

Ušackas sako, kad tai yra prievolė. Arba tu moki arba nemoki. Valdas Martinkus pritaria G. 

Ušackui. A. Kybartaitė sako, taip tai yra prievolė, bet ar mums reikia narių ar ne. Kuo mažiau 

narių, tuo mažiau nuomonių, esame uždari ir niekam neįdomūs. Prezidentė sako, kad norisi 

kitų nuomonių, darėme apklausą, bet dauguma yra neaktyvūs. Prieš siunčiant priminimą 

susimokėti, paklausti kodėl nedalyvauja veikloje. V. Martinkus siūlo LSTA narių logotipus 

sudėti į svetainę, į vieną banerį, kad jie visi keistųsi. Prezidentė sako, kad reikia matomoje 

vietoje įdėti informaciją apie narystę. Esamus narius galima raginti, kad siųstų pasiūlymus. 

Prezidentė siūlo pasiūlymus atsiųsti dėl patrauklios narystės. V. Martinkaus nuomone jau dabar 

yra patraukli narystė. Kas daro varžybas, tie nemoka už skelbimus svetainėje.  

 

2. Neįvykusių varžybų karantino metu aptarimas. (IV taurės etapas, Finalas LT, Jaunių 

čempionatas, Pajėgiausio jaunio – jaunučio varžybos, sutarčių pristatymai, Baltijos šalių jaunių 

čempionatas). Rinktinių formavimas. Svarstydami šį klausimą paliesime ir rinktinių trenerius, 

tame tarpe ir Alon svarstymą dėl galimybės jį skirti treneriu. Trenerių tarybos pirmininkas 

Gediminas Ušackas 

1) Trenerių taryba siūlo Lietuvos jaunių čempionatą daryti rugsėjo arba spalio mėnesį. Kad 

vykdyti ir dvejetų rungtis.  

2) LSTA taurės finalą vykdyti rugsėjo arba spalio mėn., pagal trijų etapų rezultatus. 

Trenerių tarybos pirmininkas Gediminas Ušackas pateikė trenerių tarybos sprendimus apie 

neįvykusias ir perkeltas varžybas.. Jau pradėtos vykdyti neformaliojo ugdymo centro varžybos, 

jos vyksta ne pilnu formatu – tik komandinės, kad būtų mažiau susibūrimo. Nebus vykdomos 

tarpmokyklinės varžybos, taip pat neišspręstas klausimas dėl 2007 ir 2009 m. pirmenybių. 

LSTA taurės finalą siūloma surengti rudenį pagal 3-ų etapų rezultatus.  

Lietuvos jaunių čempionato treneriai nenori vykdyti, o sportininkus siųsti į varžybas pagal 2 

praėjusių varžybų rezultatą ir į čempionatą siųsti kartu ir atsarginius sportininkus. Tai 

motyvuojama tuo, kad birželio ir liepos mėn. dauguma trenerių varžybų nenori vykdyti, nes 

nepasiruošę sportininkai ir kai kurie treneriai pradeda atostogauti. Trenerių tarybos nuomonė 

pateikta posėdžio protokole.  

Prezidentė prieštarauja tokiam sprendimui, nes birželio mėnesį vykdomos net 3 moksleivių 

centro varžybos, reiškia treneriai dirba, o sportininkai treniruojasi. Sudarant rinktinę tik iš 2 
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varžybų, nebūtų sportinio principo dėl patekimo į rinktinę.  Reikėjo anksčiau pradėti spręsti 

kada vykdyti šias varžybas. 

Aurelija Kybartaitė pritaria, kad varžybos turi būti vykdomos dėl sportinio principo išlaikymo.  

R. Jackevičius teigia, kad ne visi turėjo vienodas sąlygas pasirengti varžyboms, ne visi dar 

dabar gali patekti į sales. Kam tada ta trenerių taryba, jei neatsižvelgiama į jų nuomonę.  

Šiai dienai žaidėjai pagal amžiaus grupes: 

1. Kornelija 2. Melaikaitė, 3. Emilija 4. Šišanovaitė 

1. Mikalauskytė 2. Rinkevičiūtė 3. Juchnaitė.  

1. Laketčenko 2. Knezius 3. Šišanovas 

1. Samakaljevas 2. Rimkus 3. Daukontas ir Chmelevskis po lygiai taškų. 

SIŪLYMAS: vykdyti Lietuvos jaunių čempionatą 2020 m. iki liepos 10 d.  

BALSAVIMAS: 5 už 2 prieš 1 susilaikė 

NUTARTA: Lietuvos jaunių čempionatą vykdyti iki liepos 10 d.  

Prezidentė siūlo kitiems metams parengti aprašą pagal ką turėtų būtų apmokama atsarginiams 

žaidėjam. Esant galimybei asociacija galėtų padengti dalį išlaidų. R.Jackevičius teigia, kad 

atsarginiai patys visada viską mokėdavo. Aurelija teigia, kad nereikia atsarginiams „rėmų“, nes 

skirtingi žaidėjai ir reikia konkrečius atvejus nagrinėti, tam pritaria ir kiti. 

SIŪLYMAS: atsarginiams žaidėjams apmokėti bilietus į 2020 m. Europos jaunių-jaunučių 

čempionatą (iki 300 Eur). Šis siūlymas galioja tik pirmam atsarginiam žaidėjui, visų amžiaus 

grupių.  

BALSAVIMAS: 7 už,  1 susilaikė 

NUTARTA: atsarginiams žaidėjams apmokėti bilietus į 2020 m. Europos jaunių-jaunučių 

čempionatą (iki 300 Eur). 

Dėl Baltijos šalių jaunių TOP-10. Šias varžybas siūloma vykdyti rugpjūčio pabaigoje. 

Numatyti datą ir pasiūlyti estams bei latviams varžybų datas.  

Aptariant šių metų renginių finansavimą, prezidentė pateikė informaciją apie turėjusius vykti 

renginius: šiais metais Europos mini jaunučių čempionatas nevyks, todėl šiam renginiui skirtas 

lėšas galima skirti Baltijos jaunių TOP-10 varžybų finansavimui, tada liks didesnė dalis lėšų, 

skirtų Šiaurės Europos šalių jaunių čempionato finansavimui, nes buvo sudėta bendra suma, o 

likusias lėšas pridėti suaugusiems, nes nežinoma kiek jų reikės skirti kvalifikacinėms 

varžyboms. Taip pat reikia taupyti lėšas Šiaurės Europos šalių čempionato organizavimui, 

kuris perkeltas į kitus metus.   

 Gegužės mėn. ŠMSM parengė aprašą dėl tarptautinių varžybų finansavimo, pagal kurio 

finansavimo sąlygas mes negalėsime į jį pretenduoti: turi dalyvauti ne mažiau 12 šalių 
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sportininkai. Tuo tarpu šiose varžybose maksimaliai gali dalyvauti 10 šalių. Be to, turėjome 

atsisakyti vykdyti ir Europos jaunių – jaunučių TOP-10 pirmenybes, nes ŠMSM skiria  lėšas 

(jei patvirtinamas rašytas projektas) renginiams, vykstantiems tais metais, t.y. apie galimas 

gauti lėšas galėtume sužinoti tik kitų metų pavasarį, o ETTU atsakymo reikia dabar, nes be 

patvirtinto valstybės prisidėjimo finansuoti renginį, jie nepasirašo bendradarbiavimo sutarties, 

be to nežinoma ar bus dalyvių iš 12 šalių. Dar yra pakeitimas dėl biudžeto finansavimo, kad 

ministerija jau neatsižvelgia į jaunučių amžiaus grupes. Jaunučių rezultatai niekur neužsiskaito, 

todėl šiems metams buvo perskaičiuotos paskutinių 4 metų lėšos jau be jaunučių rezultatų, dėl 

to apie 6000 Eur gautas mažesnis finansavimas.  

 G. Ušackas primena, kad VK dar nepriėmė sprendimo dėl trenerio H. Alon pagal  Teisės ir 

etikos komisijos rekomendaciją.  Prezidentė teigia, kad turime atkreipti  į trenerio atsakymą, 

kuriame rašoma, kad jis nesudarė su asociacija jokios sutarties ir neįsipareigojo nieko vykdyti. 

Yra nurodyti tik rinktinių sudarymo kriterijai ir pagal ką skiriama rinktinės treneriu. Mes turime 

atkreipti į tai dėmesį ir negalime reikalauti dalykų, dėl kurių nebuvo pasirašoma. Kai bus 

sudarytos rinktinės ir paskirti treneriai, bus pasirašomos bendradarbiavimo su rinktinių 

treneriais sutartys, taip pat supažindinsime trenerius su trenerių etikos kodeksu. 

 A. Kybartaitė tam pritaria, bet taip pat teigia kad yra esamų faktinių išvadų dėl finansinių 

įsipareigojimų nevykdymo, dėl ko yra patirtas finansinis nuostolis: dar neatsiskaityta už 2019 

m. Lenkijos Open, nepristatyta teisingai užpildyta sąskaita-faktūra ir neapmokėta bauda už 

trenerio sprendimą nebevykti į varžybas po galimo nemokamo atšaukimo termino. Yra 

patvirtinantys dokumentai. Tad remdamiesi faktinėmis išvadomis galime vertinti trenerio 

elgesį.  

SIŪLYMAS: informuoti trenerį, kad iki 2020 m. liepos 1 d. pateiktų sąskaitą su teisinga suma 

ir sumokėtų 200 Eur už gautą baudą, kai atšaukė savo ir savo auklėtinio dalyvavimą 2018 m. 

Europos jaunių – jaunučių čempionate. Įvykdžius šias sąlygas, treneris galės pretenduoti būti 

rinktinės treneriu.  

BALSAVIMAS: 5 už, 1 susilaikė 

NUTARTA: informuoti trenerį H. Alon, kad turi pateikti sąskaitą su teisinga suma ir atlyginti 

LSTA patirtą žalą dėl jo neišvykimo į varžybas – 200 Eur. 

Taip pat vienbalsiai pritarta, kad su paskirtais rinktinių treneriais reikia pasirašyti 

bendradarbiavimo sutartis ir supažindinti su Trenerio etikos kodeksu.  

S. Puotkalis siūlo rinktinių treneriams skirti 200 Eur už išvykimą į Europos jaunių -jaunučių 

čempionatą. Šitą klausimą įtraukti į sekantį VK posėdį.  
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3. Informacija dėl varžybų programinės įrangos. Prezidentė Inga Navickienė. 

Prezidentė informuoja narius, kad reikia atnaujinti programą (kodo pertvarkymas) kas kainuotų 

4000 – 6000 Eur. Programinė įranga kasmet nuvertėja, dar po metų jau bus galima ją nurašyti 

arba toliau tobulinti. A. Kybartaitė siūlo parašyti trims įmonėms ir gauti iš jų pasiūlymus dėl 

programos pertvarkymo. Tada galima bus spręsti kaip toliau elgtis. 

S. Puotkalis siūlo taip pat šį pasiūlymą pateikti ir D. Petrauskui. 

4. Lygų klausimai. Valdas Martinkus 

Pagrindinė problema iškyla dėl salių, kai sudarius ir patvirtinus tvarkaraštį, atėjus varžybų 

dienai, salė atsakoma. Inga Navickienė siūlo, kad būtų pateikiamas sutikimas su sporto salės 

savininko leidimu vykdyti varžybas numatytą dieną. Teigiama, kad tai bus sudėtinga įvykdyti 

Vienas iš variantų pakelti starto mokestį ir tada asociacija prisiimtų atsakomybę už sales.  

Dar vieną pasiūlymą iš lygų komandų pristatė V. Martinkus - 4 lyga, A, B reg. keisti žaidimo 

sistemą. Teigia, kad nereikalingi du ratai, reikėtų daryti Al sistemą ir žaisti viską, 6 susitikimus. 

S. Bureika prieštarauja, nes dalyviai nori žaisti dvejetus. Būtina į tai atsižvelgti. Jis siūlo 

sukviesti komandų vadovus į posėdį ir apsvarstyti esamą situaciją. Siūloma susirinkti prieš 

sezono pradžią, rugpjūčio pradžioje. 

 NUTARTA: Paruošti klausimus ir siūlymus, surengti susitikimą rugpjūčio mėnesį (jei 

sutarsim su varžybų organizatoriumi – Lietuvos veteranų čempionato metu) su komandų 

vadovais.  

 

5. Maistpinigių normų patvirtinimas 2020 m. 15 min. Generalinė sekretorė Justė 

Mažeikienė 

SIŪLYMAS: vyr. teisėjui, sekretoriui, med. darbuotojui 35 eur per dieną, stalo teisėjams 

visose varžybose 15 eur per dieną (išskyrus lygas), techniniam personalui už salės paruošimą, 

tvarkymą – 20 eur per dieną (iki 2020 12 31). 

BALSAVIMAS: vienbalsiai už.  

NUTARTA: vyr. teisėjui, sekretoriui, med. darbuotojui 35 eur per dieną, stalo teisėjams visose 

varžybose 15 eur per dieną (išskyrus lygas), techniniam personalui už salės paruošimą, 

tvarkymą – 20 eur per dieną (iki 2020 12 31). 

 

   Prezidentė                                                                           Inga Navickienė             

 

  Posėdžio sekretorė                   Justė Mažeikienė 


