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LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA 

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS 

2021 m. kovo 25 d. Nr. 5 

 

Pradžia: 12:00 val., pabaiga 13:20 val. 

Posėdžio pirmininkė: Inga Navickienė 

Posėdžio sekretorė: Justė Mažeikienė 

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

Mažeikienė, Valdas Martinkus, Gediminas Ušackas, Raimondas Jackevičius, Evaldas Skyrius 

(posėdį paliko iki balsavimo), Saulius Bureika, Romualdas Franckaitis. 

 

Nedalyvavo: Aurelija Kybartaitė, Romas Stankevičius, Silverijus Puotkalis. 

 

DARBOTVARKĖ 

 

1. SVARSTYTA. Varžybų kalendorius. Gediminas Ušackas (20 min.) 

Trenerių tarybos pirmininko G. Ušacko sudarytą varžybų kalendorių iki gegužės mėn. visi VK 

nariai gavo el. paštu ir yra supažindinti. S. Bureika siūlo nevykdyti iš eilės 2 varžybų: 15 d. 

lygų, o 16 d. jaunių jaunučių TOP-12. Prezidentė siūlo TOP-12 varžybas daryti darbo dieną, 

tokiu atveju nebus dvi varžybų dienos iš eilės. Lietuvos miestų čempionatai turi įvykti iki 

gegužės 1 d., nes gegužės 1 d. Lietuvos čempionato 1-as etapas. Bendra data nenumatyta, nes 

visi savaitgalį paskirstyti lygų varžyboms, todėl miestai patys nusprendžia kuriuo metu vykdys 

čempionatus. 

NUTARTA: 

1) Lietuvos jaunių-jaunučių TOP-12 pirmenybės vykdyti darbo dieną, data bus patikslinta.  

2) Miestų čempionatus vykdyti iki gegužės 1 d.  

3) Rajonų čempionatus - balandžio 28 d.  

2. SVARSTYTA. Lygų varžybos. Valdas Martinkus (20 min.) 

Lygų varžybų kalendorius buvo persiųstas visiems VK nariams susipažinimui.  

NUTARTA: patvirtinti lygų varžybų datas tokias, kokias pasiūlė V. Martinkus. Datos gali 

keistis atsižvelgiant į pandeminę situaciją. 

3. SVARSTYTA. H. Alon prašymo svarstymas. Justė Mažeikienė (10 min.) 

Trenerio H. Alon gautas prašymas buvo persiųstas visiems VK nariams. Treneris išdėstė 

susidariusią situaciją, dėl kurios jo komanda negali treniruotis ir dalyvauti varžybose.  

Prezidentė paklausė Lygų vadovo, kaip jis siūlo elgtis šioje situacijoje, kai komandos negali 

ruoštis varžyboms, o kitos net ir dalyvauti varžybose. Lygų vadovas siūlo leisti žaisti ir pabaigti 
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varžybas toms komandoms, kurios gali ir nori dalyvauti varžybose, o toms komandoms, kurios 

negali dalyvauti varžybose, įskaityti pralaimėjimus. Taip pat siūlo visoms komandoms likti, 

kad šį sezoną neiškristų į žemesnes lygas ir nepereitų į aukštesnes. Toks sprendimas siūlomas 

dėl šalyje esančio karantino.  

BALSAVIMAS: kas už tai, kad šį sezoną visos komandos visose lygose lieka tos pačios 

(nekrenta į žemesnes ir nepatenka į aukštesnes).  

4 UŽ, 2 PRIEŠ, 1 SUSILAIKO 

 

NUTARTA: 

1) varžybas vykdyti, nes įstatymas leidžia vykdyti aukšto sportinio meistriškumo varžybas 

ir dauguma komandų sutinka dalyvauti.  

2) 2020/2021 m. sezono komandos lieka tose pačiose lygose.  

 

Einamieji klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Prezidentė I. Navickienė siūlo į Lietuvos čempionato 2-o etapo nuostatus 

įrašyti piniginį prizą. Esame gavę varžyboms paramą iš „Perlo parama“. Siūlau tokiais 

piniginiais prizais apdovanoti asmeninių varžybų prizininkus: 

I-a vieta – 500 Eur 

II-a vieta – 250 Eur 

III-ios vietos po 100 Eur 

 

NUTARTA: patvirtinti piniginų prizų sumas ir įrašyti į nuostatus.  

 

2. SVARSTYTA. Generalinė sekretorė Justė Mažeikienė perdavė Lietuvos moterų rinktinės 

trenerės Jolantos Prūsienė užklausą, kodėl nėra viešinami trenerių tarybos susirinkimai ir kodėl 

į susirinkimą nebuvo pakviesta 3 rinktinių trenerė. Trenerių tarybos pirmininkas G. Ušackas 

informavo, kad gyvai trenerių tarybos posėdžiai nevyksta, o rūpimu klausimu būna susitarta 

telefonu ar el. paštu, ir protokolai pateikiami vėliau LSTA gen. sekretorei el.paštu. Šį kartą 

buvo kalbama dėl rinktinių sudarymo ir įskaitinių varžybų. Kriterijai nėra pakeisti ir, jei įvyks 

visos įskaitinės varžybos, tai rinktinės bus sudarytos pagal esančius kriterijus. G. Ušackas sako, 

kad jo teiravosi, kodėl K. Riliškytė nedalyvaus Lietuvos jaunimo čempionate. Ji taip pat 

nedalyvavo ir TOP-12 pirmenybėse. Taryba turi žinoti priežastis, dėl ko ji nedalyvauja 

asociacijos varžybose. Gen. sekretorė Justė Mažeikienė informavo, kad. K. Riliškytė šiuo metu 

yra išvykusi į Švediją, kur treniruojasi ir ruošiasi klubo varžyboms. Prezidentė I. Navickienė 

sako, kad reikia tik džiaugtis, kad tokiu metu sportininkė turi kur tinkamai treniruotis.  

3. SVARSTYTA. Lietuvos moterų rinktinės trenerė Jolanta Prūsienė siūlo Lietuvos jaunių 

čempionatą vykdyti taip pat kaip jaunučių (mergaitės vieną dieną žaidė, berniukai kitą ir be 

mišrių dv.rungties).  

J.Mažeikė palaikė siūlymą dėl tokio varžybų formato, kadangi buvo mažiau dalyvių, taip pat 

yra lengviau teisėjams. G. Ušackas ir R. Jackevičius siūlo, jeigu bus galimybė vykdyti įprastai 

varžybas, palikti tokį, koks yra numatytas pagal nuostatuos. Atranka pagal reitingą ne visiems 

tinka. Rajonai, miestai netenka bazinių vietų. Prezidentė I. Navickienė sako, kad šių varžybų 
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sportininkų skaičius yra svarbus, nes pagrindinių čempionatų dalyvių skaičių pateikiame 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Todėl visos rungtys mums yra svarbios.  

4. SVARSTYTA. Margaritos Baltušytės dalyvavimas Lietuvos čempionate.  

Prezidentė informuoja, kad yra gautas sportininkės prašymas atstovauti Lietuvą. Šiuo metu ji 

gyvena ir treniruojasi Austrijoje, bet turi Lietuvos pilietybę. Galbūt ateityje ji galėtų atstovauti 

Lietuvos rinktinei. Tačiau būtina atsižvelgti į keliamus ITTF reikalavimus. Bet kokiu atveju, ji 

turėtų sudalyvauti Lietuvos čempionate. Tik rasti būdą, kaip patekti į Lietuvos čempionatą. 

Saulius Bureika informuoja, kad 2019 m. ji tapo Baltarusijos čempione, laimėjo prieš Pavlovič. 

Raimondas Jackevičius siūlo leisti tokią žaidėją įtraukti į rinktinę ir be Lietuvos čempionato, 

nuostatus reiktų kuo mažiau keisti. 

NUTARTA: Gedimino Ušacko siūlymu Lietuvos 1-ame etape žaisti dėl 7 moterų vietų, o M. 

Baltušytė tada patektų į II-ą etapą. Dauguma tam pritaria. Prezidentė Inga Navickienė turi 

susisiekti su sportininke ir išsiaiškinti ar ji galės dalyvauti Lietuvos čempionate, o taip pat  

parašyti užklausą ITTF dėl jos galimybės atstovauti Lietuvai.  

  

 

 

 

Prezidentė                                                                           Inga Navickienė    

          

 

 

  Posėdžio sekretorė                   Justė Mažeikienė 


