
________________________________________________________________________ 

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

LIETUVOS STALO TENISO         LITHUANIAN TABLE TENNIS 

ASOCIACIJA                     ASSOCIATION                      

 Žemaitės g. 6, LT-03117 Vilnius, Lietuva Žemaitės 6, LT-03117 Vilnius 

Tel. +37061812300    Phone +37061812300 

El.p.: info@stalotenisas.lt           E-mail.: info@stalotenisas.lt 

_________________________________    _______________________________ 

 

 

LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA 

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS 

2021 m. vasario 23 d. Nr. 3 

 

Pradžia: 12:00 val., pabaiga 13:40 val. 

Posėdžio pirmininkė: Inga Navickienė 

Posėdžio sekretorė: Justė Mažeikienė 

Zoom platformoje nuotoliniu būdu dalyvavo: VK nariai – prezidentė Inga Navickienė, Justė 

Mažeikienė, Aurelija Kybartaitė, Valdas Martinkus, Gediminas Ušackas, Raimondas 

Jackevičius, Evaldas Skyrius, Romualdas Franckaitis, Saulius Bureika, Silverijus Puotkalis, 

teisės ir etikos komisijos pirmininkas Kazimieras Gaigalis, Lietuvos vyrų rinktinės treneris 

Artūras Orlovas, Lietuvos moterų rinktinės trenerė Jolanta Prūsienė. 

 

Nedalyvavo: Romas Stankevičius. 

 

DARBOTVARKĖ 

 

1. Europos kongreso sprendimų aptarimas. Keliami klausimai dėl reitingo skaičiavimo. Jaunių 

amžiaus pakeitimas. Europos komandinių kvalifikacinių varžybų naujos datos. LTOK gen. 

asamblėjos informacija. Inga Navickienė, 15 min.  

2. Nacionalinių moterų ir vyrų rinktinių pasirengimo EKV aptarimas. Inga Navickienė, Jolanta 

Prūsienė, Artūras Orlovas, 20 min.  

3. Lygų varžybų informacija. Pirmieji turai. Valdas Martinkus, 10 min.  

4. Varžybų kalendoriaus aptarimas. Trenerių tarybos pasiūlymai dėl Lietuvos čempionatų datų 

vykdymo. Gediminas Ušackas, 15 min.  

5. Varžybų nuostatų aptarimas. Amžiaus pakeitimas. Inga Navickienė, 10 min. 

6. Rinkiminės konferencijos datos tvirtinimas. Siūloma data – balandžio 30 d. 14 val., Kaune. 

Inga Navickienė, 10 min. 

 

1.  SVARSTYTA. Europos kongreso sprendimų aptarimas. Keliami klausimai dėl reitingo 

skaičiavimo. Jaunių amžiaus pakeitimas. Europos komandinių kvalifikacinių varžybų naujos 

datos. LTOK gen. asamblėjos informacija. Inga Navickienė, 15 min.  

Prezidentė Inga Navickienė pasisveikina su visais ir pradeda posėdį. Europos stalo 

teniso sąjunga (ETTU) diskutuoja su tarptautine stalo teniso federacija (ITTF) dėl naujų 

reitingo skaičiavimo taisyklių. Klausėme kiek kainuos reitingo skaičiavimas Balaišienės 

varžybose, ITTF atrašė, kad dar pasakyti negali, nes vyksta diskusijos ir sprendimas nepriimtas.    
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Vasario 17 d. vyko LTOK generalinė asamblėja. Jos metu buvo patvirtintos įprastinės 

ataskaitos ir 2021 m. biudžetas. 2021 m. iš LTOK gausime finansavimą - 40 000 eur . 2019 m. 

buvo skirta 30 000 eur, 2020 m. 35 000 eur.  

 

2. SVARSTYTA. Nacionalinių moterų ir vyrų rinktinių pasirengimo EKV aptarimas. Inga 

Navickienė, Jolanta Prūsienė, Artūras Orlovas, 20 min.  

Gegužės mėnesį planuojamas pirmas Europos atrankos komandinio čempionato turas. Kaip 

sudarysime rinktines, kas atstovaus komandoms? Kaip galvojate, ką rinktinės treneris gali 

pasiūlyti? Kaip formuoti rinktinę? Artūras Orlovas prašo LSTA, kad parašytų prašymą 

mokyklai, kad leistų rinktinių nariams treniruotis mokykloje. Dauguma jų pasirašę 

bendradarbiavimo sutartis su mokykla, jie ateina patreniruoja sporto mokyklos auklėtinius ir 

tuo pačiu patys pasitreniruoja. Prezidentė sako, kad reiktų tokio prašymo su sportininkų 

pavardėmis. A. Orlovas teigia, kad nuo sausio vidurio jie jau treniruojasi su tais vaikais, kurie 

atitinka mūsų pateiktą aukšto meistriškumo aprašą. Trenerė Jolanta Prūsienė sako, kad ji 

pritartų, kad leistų jiems treniruotis, jie labai daug padeda, bet dabar mokykla nesudaro sąlygų. 

Su Artūru turime dalintis salę. Anksčiau Artūras galėjo treniruoti salėje, antrame aukšte. O 

dabar su olimpinės pamainos sportininkėmis tenka žaisti salėje su kolonomis, sako trenerė. 

Jolanta Prūsienė sako, kad ji labai norėtų daryti stovyklas ir ruoštis varžyboms, bet dabar 

planuoti yra labai sudėtinga, tuo labiau, kad sunku pakliūti į sales pakliūti. Prezidentė sako, 

kad planuoti vis tiek reikia. Gegužės mėnesį reikėtų planuoti stovyklą prieš Europos atrankos 

komandinį čempionatą. Formuoti rinktines trenerė siūlo, pagal praeitų metų rezultatus. 

Sudarant rinktinę atsižvelgti į individualias situacijas, galbūt kažkas nesitreniruoja visiškai, ar 

prioritetą teikia mokslams. Galima imti dviejų metų rezultatą. Pas mus dažnai būna, kad 

sportininkas tik vienose varžybose pasirodo gerai ir patenka į rinktinę, o turėtų bent jau du 

metus rodyti gerus rezultatus.  

ETTU kongrese buvo priimtas naujas jaunių amžius, dabar jis bus iki 19 metų. Turime  

savo nuostatus pasikeisti. Trenerė Jolanta sako, kad ji tik už tai, kadangi merginų jaunių 

rinktinė yra stabili. Prezidentė Inga Navickienė sako, kad būtent dėl to reikės remtis ir praėjusių 

metų rezultatais. Trenerė Jolanta tam pritaria, kad formuoti rinktines pagal praėjusių metų 

rezultatus.  

Trenerių tarybos pirmininkas Gediminas Ušackas sako, kad jeigu Europa ir pasaulis 

priėmė U-19, tai mes turime keisti nuostatus, nes nuostatuose jauniai yra 2003 m. G. Ušackas 

sako, kad dabar jaunių amžius pas mus 2003 m., tai tada bus 2002 m. didelių pasikeitimų dėl 

to nebus. Augustė Melaikaitė ir Vilius Samakaljevas būtų kandidatai į jaunių rinktinę. VK 

posėdyje turėsime priimti sprendimą dėl nuostatų keitimo. Dar su trenerių taryba pasitarsime 

šiuo klausimu. Dar norėčiau dėl suaugusių rinktinių pakalbėti. Į pasaulio atrankos varžybas dėl 

patekimo į OŽ važiuos Rūta Paškauskienė ir Kornelija Riliškytė. Dėl vyrų tokia pastaba būtų: 

yra rinktinės treneris, vykdomasis, trenerių taryba. Reiktų bent telefonu pasakyti kodėl į 

atrankines nesiunčiami vyrai. Prezidentė sako, kad į kvalifikacines siunčiame kandidatė ir 

pamainos sportininkė, nes yra LTOK finansavimas. Medardas Stankevičius dar galėjo važiuoti, 

nes jis yra pamainos sportininkas,  tačiau jis tinkamai nesitreniruoja ir dėl to nevyks į šias 

varžybas. O kitų mes negalime finansuoti. G. Ušackas sako, kad ši informacija turi pasiekti 

rinktinės trenerį ir trenerių tarybą.  

NUTARTA: 1) kitame posėdyje patvirti jaunių amžių. 
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2) planuoti gegužės mėnesį rinktinių stovyklas prieš Europos atrankos komandinį čempionatą. 

3) kreiptis į SM „Tauras“ dėl galimybės treniruotis asmenims, kurie pasirašę bendradarbiavimo 

sutartis su mokykla ir dėl geresnių treniruočių sąlygų. 

3. SVARSTYTA. Lygų varžybų informacija. Pirmieji turai. Valdas Martinkus, 10 min.  

Vasario 27 d.  planuojame turus, sako lygų koordinatorius Valdas Martinkus. Vyrų - Šiaulių, 

Vilkaviškio, Kauno, Panevėžio komandos žais. Moterys nežais šį savaitgalį. Kovo 6 d. iš vyrų 

12 komandų 9 komandos nori žaisti, 1 komanda visiškai nenorėtų žaisti, o dvi komandos jei 

reikės žaisti tai žais. O moterų planuoja dvi komandos nebedalyvauti, tai Kauno ir Šiaulių. Ir 

dar kelios komandos, kurios jei reikės tai žais. Dauguma yra už tai, kad atnaujinti lygų varžybas 

ir žaisti. V. Martinkus sako, kad daugiau nėra ko laukti. Dauguma kas nori, tie žaidžia ir randa 

būdų, ypač po mūsų rašto dėl meistriškumo. Rašo į savivaldybes ir susitaria. Aurelija 

Kybartaitė sako, kad ne visi turi sąlygas dabar treniruotis. Klausimas ar privalomai darome 

varžybas, ar su komandų sutikimu. Štai šitas dabar yra klausimas, sako A. Kybartaitė. Trenerė 

J. Prūsienė sako, kad koks gali būti vertimas dalyvauti, jeigu karantinas neatšauktas. Negalite 

priversti žaisti, o neatvykus rašyti pralaimėjimus. G. Ušackas sako, kad priversti negalime, bet 

jei kovo mėn. nepradėsime žaisti, tai sunku bus užbaigti sezoną. Fiziškai nebus kur įterpti 

varžybų. Siūlau I-ą, II-ą, III-ią, lygas pradėti nuo kovo vidurio, galbūt jau bus vyriausybės 

sprendimas atlaisvinti karantino sąlygas. A. Kybartaitė sako, kad lygas norime vykdyti, nors 

suaugusieji negali treniruotis, o vaikų varžybų nevykdome, nors jie turi galimybę treniruotis.  

Prezidentė Inga Navickienė ragina baigti klausimą susijusį su lygomis, o vėliau pereiti prie kitų 

varžybų klausimų. Prezidentė klausia V. Martinkaus ar būtų galimybe vykdyti ne tik 

aukščiausią lygą. V. Martinkus sako, kad reikia skambinti kitų komandų vadovams ir paklausti 

jų. I, II, III lygas manau tikrai užbaigsime, dėl kitų sunku dar pasakyti. A. Kybartaitė sako, kad 

varžybas galime dar šiek nukelti. Tie, kas turi sales, kas treniruojasi, tegu žaidžia, vėliau jiems 

bus mažiau likę turų. Pabaigsime sezoną vėliau. Galima naują sezoną pradėti vėliau nei įprastai. 

V. Martinkus sako, kai nukeli turą, tai paskui prasideda skaičiavimai visokie, nesąžiningumai, 

turi būti nuoseklumas, kad to išvengti. Saulius Bureika sako, kaip jūs įsivaizduojate, kaip žaisti 

varžybose, jei neleidžia į salę įeiti ir niekam tie raštai neįdomūs. Aš pritariu Aurelijai. Aš 

nemanau, kad tos varžybos įvyks.  

Prezidentė sako kovo mėn.pradžioje darysime posėdį, iki to laiko V. Martinkus apklaus kitų 

lygų komandų vadovus ir tada priimsime sprendimą. G. Ušackas sako, kad reikia įkelti kovo 6 

d. tvarkaraštį į svetainę.   

NUTARTA:  

1) vasario 27 ir kovo 6 d. vykdyti Lietuvos komandinio čempionato turus. Žaidžia tos 

komandos, kurios sutinka žaisti. 

2) per savaitę apklausti kitų lygų vadovus dėl noro/galimybės tęsti varžybas. 

3) kovo pradžioje daryti VK narių posėdį. 

 

4. SVARSTYTA. Varžybų kalendoriaus aptarimas. Trenerių tarybos pasiūlymai dėl Lietuvos 

čempionatų datų vykdymo. Gediminas Ušackas, 15 min.  

Prezidentė sako kad darbotvarkės klausimai  dėl varžybų kalendoriaus ir nuostatų yra susiję. 

Datų patvirtinti dar negalime. Jaunučių čempionatą planuojame kovo 13-14 d. daryti. Salė 

užsakyta. Nakvynė viešbutyje irgi galima. Tačiau aš siūlyčiau, kad žaistų vieną dieną 

mergaitės, o kitą dieną berniukai, kad išvengti didelio sportininkų susibūrimo. Dvejetai dabar 
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nerekomenduojami. Ką jūs apie tai galvojate? G. Ušackas sako, kad iki to dar reikia padaryti 

atrankines. Miestų, rajonų čempionatus. Tačiau rajonuose būna labai daug vaikų, 50 berniukų 

ir 30 mergaičių. Generalinė sekretorė Justė Mažeikienė sako, kad atrankinių varžybų vykdyti 

negalima, nes dalyvaujantys jose neatitinka aukšto meistriškumo standartų. Trenerė J. Prūsienė 

sako, kad mokykla leidžia treniruotis tik nuo 2007 metų. Tai talentingi vaikai, kurie galėtų 

patekti į šį čempionatą, bet jie nesitreniruoja. Prezidentė Inga Navickienė sako,jei dabar 

nedarysime jaunučių čempionato, vėl kažkur perkelti būtų sunku, nes nežinia ar salę gautume 

ir dar jaunimo, jaunių čempionatus reikės vykdyti. G. Ušackas sako, kad reikia pasidomėti ar 

yra salė vėlesniam laikui. A. Kybartaitė sako, kad galbūt kovo gale bus dar griežtesnės sąlygos 

negu kovo viduryje. V. Martinkus sako, kad turime imtis neeilinių sprendimų šiam laikotarpiui, 

noriu pasiūlyti Estijos modelį. Jie skelbia registraciją, iš užsiregistravusių atrenkami 24 pagal 

reitingą. Geriausią reitingą turintys žaidžia čempionate. Tokiu atveju nereikia atrankinių daryti. 

A. Kybartaitė ir J. Mažeikienė sako, kad pritaria Valdo pasiūlymui. Raimondas Jackevičius 

sako, kad rajonams labai svarbios šitos varžybos, kur dar jiems važiuoti žaisti. J. Mažeikienė 

sako, kad būtų tik šiai situacijai taikoma, o ne visam laikui. A. Kybartaitė sako, kad sudalyvavę 

atrankinėse, gali jau ir nebedalyvauti čempionate, nes didelė rizika apsikrėsti dalyvaujant 

atrankinėse. R. Jackevičius sako, kad čia yra politika ir šios varžybos svarbios trenerių 

kategorijoms. Na, išskirtiniui atvejui, vienom varžybom galima būtų padaryti ir taip, kaip 

Valdas siūlo. Evaldas Skyrius sako kategorijas treneriams leidžia pratęsti, nes nėra dabar 

varžybų. Turime daryti taip, kad kuo mažiau rizikos būtų. Prezidentė sako, juk prioritetas - visų 

sveikata. Prezidentė pritaria Valdo pasiūlymui.  

SVARSTYTA: Lietuvos jaunučių čempionato dalyvių sąrašą sudaryti pagal reitingą, 32 

geriausi žaidėjai pagal Lietuvos reitingą. Vieną dieną vykdyti mergaičių asmenines ir dvejetų 

varžybas, o kitą dieną berniukų asmenines ir dvejetų varžybas. Mišrių dvejetų nedaryti. Galbūt 

juos padaryti vėliau.  

BALSAVIMAS: 8 UŽ, 2 SUSILAIKO. 

NUTARTA: vykdyti Lietuvos jaunučių čempionatą be mišrių dvejetų. Vieną dieną žais 

mergaitės asmeninėse ir mergaičių dvejetų varžybose, o kitą dieną žais berniukai. Dalyviai 

atrenkami pagal Lietuvos reitingą.  

Tęsiam toliau. Reikia apsispręsti dėl Lietuvos čempionato datos ir Šiaurės Europos šalių 

čempionato. Salė rezervuota, bet viešbučiai nedirba, nežinia ar mes galėsime pravesti Šiaurės 

šalių čempionatą. Daug nežinomybės. G. Ušackas sako Lietuvos čempionatui netinkamos 

rugpjūčio mėn. datos. Reikėtų Lietuvos čempionatą daryti anskčiau, balandžio ar gegužės 

mėnesį. Prezidentė siūlo tada planuoti gegužės 7-9 d. Lietuvos čempionatą. Valdas irgi sako, 

kad geriau anksčiau pravesti nei rugpjūčio mėn. Trenerė Jolanta primena, kad sportininkai 

žaidžia užsienio lygose, dar grafikai neaiškūs. Kornelija nežino savo tvarkaraščio. Prezidentė 

teigia, kad Kornelijai galėtume padaryti išimtį, Evaldas Skyrius tam irgi pritaria. Trenerių 

tarybos pirmininkas Gediminas siūlo, dabar planuoti datas, o paskui elgtis pagal situaciją.  

 

6. SVARSTYTA. Rinkiminės konferencijos datos tvirtinimas. Siūloma data – balandžio 30 d. 

14 val., Kaune. Inga Navickienė, 10 min. 

Pagal įstatus konferenciją turime padaryti ne vėliau kaip balandžio mėnesį, informuoja 

generalinė sekretorė Justė Mažeikienė. Prezidentė siūlo posėdį pradėti 14 val, nes registracija 

pradėsime 13:15 val., galima ir 13 val.  
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NUTARTA:priimti galutinį sprendimą dėl datos ir laiko kito posėdžio metu, kada bus 

tvirtinama konferencijos darbotvarkė. 

 

 

 

Prezidentė                                                                           Inga Navickienė    

          

 

 

  Posėdžio sekretorė                   Justė Mažeikienė 


