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LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA 

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS 

2018 m. liepos  10 d. Nr. 6 

 

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

Posėdžio pirmininkė: Inga Navickienė 

Posėdžio sekretorė: Justė Mažeikienė 

 

Dalyvavo: VK nariai - Inga Navickienė, Justė Mažeikienė,Valdas Martinkus, Gediminas 

Ušackas, Romas Stankevičius, Raimondas Jackevičius, Silverijus Puotkalis, Evaldas Skyrius, 

Saulius Bureika, Romualdas Franckaitis, teisės ir etikos komisijos pirmininkas Kazimieras 

Gaigalis. 

 

Nedalyvavo: Aurelija Kybartaitė 

Svečiai: Vincas Franckaitis, Marijonas Kazlauskas 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Šiaurės Europos šalių čempionato metu vykusio kongreso pristatymas. Inga Navickienė. 

Rugsėjo mėnesį reikės pateikti gaires dėl 2020 m. ŠEŠČ organizavimo. Turime numatyti datą. 

Kadangi visus metus vyksta įvairios varžybos ir nėra datų, siūloma  arba pirmą birželio 

savaitgalį, arba rugsėjo mėnesį pirmą savaitgalį prieš Baltijos šalių ir Europos čempionatus“. 

2. Teisėjų asociacija. Reglamento aptarimas. Silverijus Puotkalis. 

3. 2019 m. I-ojo pusmečio varžybų kalendoriaus pateikimas. Gediminas Ušackas 

4. Europos asmeninis čempionatas. Sudėtis, finansavimas. 

Po vieną vyrą ir moterį apmoka ETTU, taip pat ir  treneriui. Nuo asociacijos gali važiuoti 3 

moterys ir 3 vyrai, taip pat po 2 vyrų, moterų ir mišrių dvejetų poros. Inga Navickienė. 

5. 2018 -2019 m. sezono lygų klausimai. Nuostatuose pakeitimai, kamuoliuko patvirtinimas. 

Valdas Martinkus. 

6. Europos mini jaunučių čempionato aptarimas. Vykstančių trenerių atsakomybė už 

sportininkus.  Justė Mažeikienė. 

7. Sportininkų ir trenerių, atstovavusių Lietuvai tarptautinėse varžybose ir iškovojusių 

tam tikrų pasiekimų, premijavimas. Inga Navickienė. 
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8. Jooma pasiūlymo pristatymas. Silverijus Puotkalis 

9. Einamieji klausimai. 

Prezidentė pradeda posėdį pasisveikindama su visais. Kadangi atėjo neužsiregistravusių žmonių, 

sprendžiama ar leidžiame jiems dalyvauti. VK nariai nutarė svečiams dalyvauti ir pradėti posėdį 

nuo antro klausimo numatyto darbotvarkėje, dėl kurio atvyko svečiai.  

1. Teisėjų asociacija. Reglamento aptarimas. Silverijus Puotkalis. 

SVARSTYTA: praeitą VK posėdį pasvarstėme, kad galim sukurti teisėjų asociaciją, nes 

dauguma populiarių sporto šakų turi jau sukūrę. Šiai dienai renkama medžiaga, ko asociacijai 

reikėtų: ar tikrai mums  reikia, ar rasim kas tai padarys, jokio perversmo neruošiame. Gen. 

sekretorė gavo žmonių pranešimus, kas nori prisidėti steigiant teisėjų asociaciją. Dalis 

medžiagos yra paruošta ir šiandien tai turime ir spręsti. Gediminas Ušackas sako kad, asociacija 

kaip ir  klubas turi būti steigimas, įstatai paruošti. Taip, sako Puotkalis. Gaigalis sako, kad reikia 

įstatus pakeisti, nes pas mus yra teisėjų kolegija. Kas turėtų priklausyti teisėjų asociacijai, turi 

būti taisyklės. Gaigalis sako, kad dabar parengtose taisyklėse negerai parašyta, nes parašyta, kad 

du teisėjai turi pravesti varžybas. Prezidentė sako, buvo išsiųstos taisyklės ir prašėm, atsiųsti 

pastabas, tačiau niekas neatsiuntė. K. Gaigalis sako, kad  nėra apie teisėjų kategorijas nieko 

neparašyta nei įstatuose, nei taisyklėse. Raimondas Jackevičius sako, kad turėtų būti santykis 

tarp teisėjų tikrų ir tų, kurie nori tame dalyvauti, turi būti koordinavimas asociacijos kūrime su 

teisėjų kolegija. Mes visi suprantame, kad teisėjams  mokama yra labai mažai.  Suprantu, kad 

Lietuvos čempionatuose negali teisėjauti už 10 eur. Jaunimas yra veržlesnis, bet vyresni žmonės 

per 30 m. yra daug ką padarę, išverstos taisyklės ir t.t. Evaldas Skyrius teigia, kad rankinio 

teisėjų asociacijos įstatuose labai gerai viskas surašyta, ten yra ir punktas teisėjų apmokėjimas. 

Silverijus ir rėmėsi tais įstatais. Ten komandos moka mokesčius teisėjų asociacijai, rašo 

projektus į fondą ir gauna pinigus seminarams, varžybų pravedimui. Teisėjų asociacija turi būti 

nepriklausoma. Reikia pradėti daryti, niekas nevaro senų teisėjų, tikrai ne. Reikia sėsti ir gražiai 

aptarti, su teisėjų kolegija atskirame susitikime, per mėnesį čia nepadarysi. Čia yra tik pirmas 

žingsnis ką ir nuo ko reikia daryti. Kazimieras Gaigalis sako, kad R.  Balaiša jau senai tą 

klausimą kėlė, kad teisėjai atskirai turėtų kurti asociaciją.  

Puotkalis sako jau dabar yra žmonių, kurie pasiruošę investuoti savo pinigus, naudoti savo 

kompiuterius, laiką. Taigi siūloma kurti teisėjų asociaciją. Siūloma balsuoti.  

NUTARTA: balsuoti kas už tai,kad kurti Lietuvos stalo teniso teisėjų asociaciją.  6 už , 3 

susilaikė, 1 prieš. Planuojama susitikti su teisėjų kolegijos pirmininku, teisėjais ir norinčiais 

steigti asociaciją. Siūloma rugpjūčio 22 dieną surengti susitikimą. 

 

2. Šiaurės Europos šalių čempionato metu vykusio kongreso pristatymas. Inga Navickienė. 
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SVARSTYTA: kongreso metu vyko Šiaurės šalių prezidento perrinkimas. Išrinktas Danijos 

šalies atstovas. Kongreso metu buvo teirautasi, kada mes planuojame rengti ŠEŠČ.  Rugsėjo 

mėnesį Europos čempionato metu reikės pateikti datas dėl 2020 m. ŠEŠČ organizavimo. Turime 

numatyti datą. Kadangi visus metus vyksta įvairios varžybos ir nėra datų, siūloma  arba pirmą 

birželio savaitgalį, arba rugsėjo mėnesį pirmą savaitgalį prieš Baltijos šalių ir Europos 

čempionatus. 

Jackevičius sako birželio pradžia dar sezonas, dar visi sportuoja, tai geriau birželio pradžioje. 

Kadangi birželio viduryje bus Balaišienės taurė, nutarta organizuoti rugsėjo 4-6 dienomis.  

NUTARTA: rengti rugsėjo 4-6 d. 2020 metais.  

Jackevičius sako, kad Šiaurės Europos  šalių čempionatas Estijoje labai kainas padidino, reiktų 

kažkaip pakeisti vietą. Per kongresą prezidentė pasakys šitą pastabą. 

 

3. 2019 m. I-ojo pusmečio varžybų kalendoriaus pateikimas. Gediminas Ušackas 

SVARSTYTA: palikta be datų kai kurios varžybos, nes nėra dar tarptautiniame kalendoriuje, 

Europos šalių jaunių jaunučių čempionatų. AL finalą parašytas vėliau, nes tuo metu bus Šv. 

Velykos. O šiaip visos datos išliko tokios pačios.  

Bureika siūlo pakeisti pavadinimą  - Rajonų grupės, Klaipėdos, Alytaus miestų čempionatai. 

Klaipėda ir Alytus ir taip turi žinoti, kad priklauso rajonams. Silverijus klausia ar Klaipėda 

negali savo vietų turėti? Kiti sako, kad tai laiko klausimas. Etapas, ratas, turas, zona, regionas ar 

regionai. Reikia apačioje kalendoriaus parašyti išaiškinimą, kas yra ratas, kas etapas. Surašyti 

pagrindinius renginius -  Open, Mogiliovas, Čekija, Vengrija, Lenkija. Arba tarptautinių 

renginių kalendorių daryti atskirą. Prezidentė sako, kad tarptautines varžybas  traukiam  į 

kalendorių, tam kad nesidubliuotų su mūsų varžybomis.  

Valdas Martinkus sako, kad kalendorius jau dabar turi būti paskelbtas, kad lygose žaidžiantys 

žmonės galėtų planuotis laiką. Ir parašyti, kad galimos korekcijos. Prezidentė pritaria Martinkui, 

nes sportininkai žaidžiantys užsienyje jau dabar turi žinoti savo kalendorių. R. Jackevičius sako, 

kad pagal mini jaunučius negali būti keičiamas kalendorius.  

NUTARTA: per savaitę laiko peržiūrėti 2019 m. I-o pusmečio LSTA  varžybų kalendorių ir 

pastabas rašyti gen. sekretorei. Patvirtinsim elektroniniu paštu. 

 

 

4. Europos asmeninis čempionatas. Sudėtis, finansavimas. 

Po vieną vyrą ir moterį apmoka ETTU, taip pat ir  treneriui. Nuo asociacijos gali važiuoti 3 

moterys ir 3 vyrai, taip pat po 2 vyrų, moterų ir mišrių dvejetų poros. Inga Navickienė.  
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Moterų rinktinės trenerė Rūta Paškauskienė atsiuntė el.paštu pavardes į Europos čempionatą ( 

Rūta Paškauskienė, Eglė Stuckytė, Kornelija Riliškytė). Prezidentė sako, kad peržiūrėjau kaip 

sportininkai išsidėstę pagal taškus, tai pagal rinktinės pasiūlytą sudėtį taip ir yra. Eglė Stuckytė 

per LR čempionatą patyrė traumą, dėl to jos situacija pasikeitė. Rūta Paškauskienė su Egle 

Stuckyte žais moterų dvejetą. Vitalijai Venckutei žadėjau, kad važiuos į EČ. Kadangi yra kvota 

– 3 žaidėjai tai Venckutė žais dvejetų varžybose, tik finansavimas būtų ne iš LSTA. Trenerių 

tarybos pirmininkas Gediminas Ušackas kalbėjo su abejais rinktinių treneriais. R. Paškauskienė 

aiškiai pasakė, kad turi važiuoti ji, Eglė Stuckytė ir Kornelija Riliškytė. Lietuvos vyrų rinktinės 

treneris Artūras Orlovas sako yra sistema, taškai, kriterijai, pagal tai ir turėtų būti renkami. 

Alfredas Udra šiemet yra 4 nr., vieta žemiau yra M. Vilkas. Rimas Lesiv dalyvaudamas pasaulio 

čempionate pasikėlė tarptautinį reitingą ir jis dabar pagal taškus Lietuvoje yra trečioje vietoje. 

Tai kaip ir kito varianto nėra. Čempionate užtektų 4 parų. Į asmenines siūlau išsiųsti po 3 

sportininkus, tik klausimas ar bus apmokama 3 žmonėms. Prezidentė sako, kad būtina apmokėti 

visus 3 žmones, nes nebeliks motyvacijos dalyvauti LČ. Taip pat teiraujasi R. Jackevičiaus 

kokia praktika būdavo anksčiau, kaip atrinkdavo kas važiuos į asmeninį, o kas į komandinį 

Europos čempionatą. R. Jackevičius teigia, kad  į asmenines varžybas gal 10 metų važiuodavo 

pagal Lietuvos čempionato rezultatus. 

Romas Stankevičius: VK nariai vienbalsiai sakė, kad duosime Venckutei vietą EČ, o jei 

neduosime tai nesilaikysime savo žodžio. Dar jis teigia, kad ši skaičiavimo sistema yra 

neteisinga, nes per daug reikšmės yra tarptauniam reitingui.  Jei atmestumėm pasaulinio reitingo 

taškus, E. Stuckytė   būtų tik 5 vietoje.  Tik ypatingu atveju reikėtų remtis tuo skaičiavimu. 

Kodėl Stuckytė turi dabar dalyvauti, klausia Romas Stankevičius. K. Gaigalis klausia kaip 

sistema skaičiuoja, kad ši sportininkė per LR čempionatą gavo traumą. Nes jei ji žaidžia 

užsienyje ir negali dalyvauti kitose įskaitinėse Lietuvos varžybose, o čempionate gauna traumą, 

tai ji reiškiasi nevertinama pagal Jūsų skaičiavimo sistemą. G. Ušackas sako, būna išimčių, be to 

kas važiuoja atstovauti rinktinei sprendžia ir tvirtina LSTA VK nariai.  Prezidentė sako, kad 

reikia pakeisti kriterijus, jie netinka. Ušackas sako, kad galbūt jie ne tokie kokie turėtų būti, bet 

yra tokie kaip yra. Naujam sezonui reikia būtinai pakeisti. 

Silverijus Puotkalis klausia ar yra rinktinės trenerei iškelti kažkokie reikalavimai, kokią vietą 

planuoja užimti, kokio rezultato siekia?  S. Bureika sako, kad rinktinių treneriams  atsakomybės 

jokios nėra, nes jiems nėra apmokama, be to, tai asmeninės varžybos. Komandinėms varžyboms 

yra planuojamos vietos ir treneriai renkasi komandą, kuri gali tinkamai atstovauti. V. Martinkus 

sako, kad asociacija švaisto pinigus siųsdama po tris sportininkus. Geriau siųsti į Europos 

Šiaurės Šalių čempionatą ar dar kokias kitas varžybas. Prezidentė sako, nebuvo norinčių 
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daugiau žaisti EŠŠČ. Komandos nesusidarė, nes buvo netinkama varžybų data ir labai vėlai 

išsiųsti varžybų nuostatai. 

Prezidentė sako, kuris treneris turėtų važiuoti į asmeninį Europos čempionatą? Ar tas kuris 

rinktinės ar asmeninis treneris, kurio sportininkas yra lyderis. Jackevičius atsako, kad  dabar 

priimta, kad važiuoja rinktinės treneris, nes taip numatyta. 

SVARSTYTA: Į Europos čempionatą siųsti : Rūtą Paškauskienę, Eglę Stuckytę, Korneliją 

Riliškytę, Medardą Stankevičių, Tomą Mikutį, Rimą Lesiv, Vitaliją Venckutę žaisti dvejetuose, 

trenerį Artūrą Orlovą ir delegacijos vadovę prezidentę  Ingą Navickienę. Balsavimas: 9 už ir 1 

susilaiko. Visiems pirmiems trims sportininkams apmokėti akreditaciją ir kelionės išlaidas.  

Kas už tai kad finansuoti visus 3 sportininkus?  

NUTARTA: Balsavimas: 9 už ,vienas susilaiko. Sudėtis patvirtinta. Apmokėti visiems 

sportininkams, išskyrus V. Venckutę.  

 

5. 2018 -2019 m. sezono lygų klausimai. Nuostatuose pakeitimai, kamuoliuko patvirtinimas. 

Valdas Martinkus.  

Pirmas klausimas dėl kamuoliukų, siūlau nuostatuose įrašyti - pvz. pirmenybė teikiama Nittaku 

kamuoliukams ir  pasitvirtinti, kad visose lygose būtų vienodi kamuoliukai.  

Sako Joola gal galėtų skirti nemokamai kamuolių AL lygai. Jei negali, tada Nittaku 

SVARSTYTA: Kas balsuoja už tai, kad nuostatuose įrašyti punktą, kad pirmenybė teikiama 

Nittaku kamuoliukams? 8 už Nitakku, 2 susilaiko 

NUTARTA: įrašyti lygų nuostatuose, kad pirmenybė teikiama Nittaku kamuoliukams. 

SVARSTYTA: Nuostatuose yra parašyta, kad žaidėjas turi pateikti žaidėjo licenciją. Kadangi 

nebėra jau popierinių licencijų, siūlau pašalinti šį reikalavimą iš nuostatų. 

NUTARTA: pašalinti, 8 už, 2 susilaiko. 

SVARSTYTA: kadangi VK nariai nusprendė, kad viename susitikime gali žaisti vienas 

užsienietis, tai reikia įrašyti į nuostatus. 

NUTARTA: įrašyti, 8 už, 2 susilaiko.  

SVARSTYTA: įrašyti į nuostatus, VK narių sprendimą,  kad jei žaidėjas neužsiregistravo likus 

24 val.iki varžybų, skirti 0 taškų, neatvykus irgi skirti 0 taškų.  

NUTARTA: įrašyti, 8 už, 2 susilaiko. 

SVARSTYTA: pernai metų klaidos: yra Jonavos komanda, kuri bus 13 komanda, nes praeitą 

sezoną atsisakė  žaisti ir teisėjai leido iš žemesnių komandų pereiti į aukštesnes, kad užpildytų 

skaičių. Siūlau dabar sulyginti viską.Turėtų iškristi po vieną komandą daugiau, o patekti kaip ir 

anksčiau po dvi ir išsilygins.  

NUTARTA: nuostatuose parašyti kiek iškris komandų. 

SVARSTYTA: praeitą sezoną nesusidarė pakankamas komandų skaičius I-oje ir II- oje moterų 

lygoje ir jos buvo sujungtos į vieną. Kaip bus šį sezoną? Būtų gerai tas lygas vėl atskirti, tačiau 

pasibaigus registracijai pagal komandų skaičių spręsti ar jungti ar atskirai padaryti kaip būdavo 

visada. Siūloma nuostatuose parašyti, kad pagal komandų skaičių bus sudaroma žaidimo 

sistema, I-oje  moterų lygoje.  
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NUTARTA: skelbti registraciją į moterų lygas  kaip anksčiau, AL, I-a, II-a lygos, o žaidimo 

sistema bus sudaroma pagal komandų skaičių. Jei susirenka mažiau nei 8 komandos, tada 

jungiamos lygos.  

SVARSTYTA: dėl gydytojų vizos. Siūloma įrašyti į nuostatus punktą, kad pats žmogus turi būti 

atsakingas už savo sveikatą. O jeigu nepilnamečiai tai turi turėti gydytojo pažymą. 

NUTARTA:  per savaitę atsiųsti pasiūlymus gen. sekretorei dėl nepilnamečių sveikatos 

pažymos pateikimo.  

SVARSTYTA: lygos startinis mokestis. Ar paliekam tą patį ar keliam.  

Balsuojam kas už, kad palikti tą patį šiam sezonui mokestį?   6 už,  3 prieš ir 1 susilaiko.  

NUTARTA: lygų startinį mokestį palikti tą patį.  

 

6. Europos mini jaunučių čempionato aptarimas. Vykstančių trenerių atsakomybė už 

sportininkus.  Justė Mažeikienė. 

Kaip treneriams paskirtyti atsakomybę už vaikus Europos minin jaunučių čempionate, kuris 

vyks rugpjūčio mėnesį Strasbūre? R. Jackevičius sako, kad ankstesnė praktika tokia: kas žaidžia 

dėl aukštesnės vietos tai treneris ten ir turi būti, o ne prie to, kuris žaidžia dėl paskutinių vietų.  

SVARSTYTA: G. Ušackas sako, kad buvo priėmę, kad siunčiant į tarptautines varžybas 

delegaciją turime paskirti delegacijos vadovą. Taigi reikia paskirti delegacijos vadovą. 

Prezidentė siūlo Kybartaitę būti delegacijos vadove. R.  Jackevičius su G. Ušacku siūlo paskirti 

A. Orlovą delegacijos vadovu. Balsavimas: 8 už A. Orlovą.  

NUTARTA: paskirti A. Orlovą delegacijos vadovu. A. Orlovas turi pasižiūrėti tvarkaraštį ir 

paskirstyti treneriams vaikus, kas bus prie kokio vaiko. Jeigu treneriai nevykdys delegacijos 

vadovo nurodymo, tai vadovas turi pranešti LSTA prezidentei.   

7. Sportininkų ir trenerių, atstovavusių Lietuvai tarptautinėse varžybose ir iškovojusių 

tam tikrų pasiekimų, premijavimas. Inga Navickienė. 

Prezidentė sako, kad reikia peržiūrėti premijas jaunių jaunučių Europos čempionate. Ar 

paliekam pernai metų, ar keičiam kažką. Šių metų biudžetas yra ženkliai mažesnis.  

Kalbant ir apie vyrų pasirodymą pasaulio čemp. siūlau gale metų surengti pagerbimą ir 

apdovanoti visus, pasiekusius geresnius pasiekimus, sportininkus. Pvz. čekis, o jeigu yra 

galimybė mokėti premiją.   

Siūloma mokėti premijas jauniams jaunučiams tik už prizines. Dauguma pritaria, kad tik už 

prizines vietas. 

Komandinės: 

I-a vieta -  500 

II-a vieta - 400 

III-ia vieta - 300 

 

Asmeninės:  

 I- vieta - 1000 

II-a vieta - 700 

III-ia vieta - 400 

 

Dvejetai: 

I-a vieta -300 

II-a vieta-200 
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III-ia vieta-100 

Treneriui 50%  numatytos sumos 

NUTARTA: patvirti naują premijavimo sistemą. 

 

8. Jooma pasiūlymo pristatymas. Silverijus Puotkalis 

Jeigu pasirašytume sutartį tai Jooma skirtų mums aprangos  3000 eurų metams įsigyti. Joola tą 

patį siūlo, bet dviems metams. O Jooma kasmet. Pasirašę sutartį mes gauname kodą ir matome 

sandėlyje esančias prekes. Antrais metais mes galėtumėm susikurti savo unikalią aprangą, su 

spalvom, herbais, dar vienas pliusas, kad visa apranga yra Lietuvoje, galima matuotis, rinktis 

modelius. Antri metai gali būti, kad gautumėm už 5000 eur aprangos. R. Jackevičius klausia, o 

iš kur pirktumėm inventorių. J. Mažeikienė sako, kad čia derybų klausimas su Joola. Joolai 

išsiųsta užklausa ar jie sutiktų tiekti LSTA inventorių su nuolaida jeigu aprangos rėmėjas būtų 

kitas. Vice prezidentas S. Puotkalis sako, kad nebūtina pirkti inventorių iš Joolos, nes yra it kitų 

gamintojų su kuriais galime tartis.  

NUTARTA: sulaukti iš Joolos atsakymo ar jie sutiktų mums inventorių pardavinėti 

žemesnėmis kainomis, o tada spręsti ar sutinkame su Joomos pasiūlymu. 

 

 

Einamieji klausimai: 

1) R. Paškauskienė nori rengti stovyklą su Stuckyte užsienyje ir vieną stovyklą Lietuvoje. 

Prezidentė sako, kad  ji kalbėjo su Rūta ir pasakė, kad šiuo metu pinigų III-iam ketvirčiui 

nesame  ir  nieko pažadėti negalime.  

2) S. Puotkalis sako, kad  gali suorganizuoti fizinį pasiruošimą, savaitę ar dvi sporto klube 

nemokamai visoje Lietuvoje, VS. Fitness klubuose. Perduoti info suaugusių rinktinės treneriams 

apie šitą galimybę. 

3) svarstytas Jolantos Prūsienės prašymas finansuoti stovyklą. R. Jackevičius sako, kad tokios 

išlaidos turėtų būti planuojamos metams. Stovyklų per metus po 4-5 būna, skirtingi sportininkai, 

treneriai,  tai negalime visų remti.  

Prezidentė sako, kad neturime lėšų. Kelionę iš stovyklos į Vilnių galime apmokėti. O trenerės 

išlaikymą gali dengti sporto mokykla ar tėvai.  

Kitas variantas, jeigu Strasbūre patenka į aštuntuką, tada LSTA pusę sumos apmokės trenerės 

išlaidoms padengti.  

 

Posėdžio pirmininkė              Inga Navickienė 

 

 

 

 

Posėdžio sekretorė       Justė Mažeikienė 


