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LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA 

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS 

2019 m. lapkričio 19 d. Nr. 6  

 

 Pradžia: 10:30 val., pabaiga: 13:10 val. 

 Posėdžio pirmininkė: Inga Navickienė 

 Posėdžio sekretorė: Justė Mažeikienė 

Posėdį paliko Gediminas Ušackas – 12.30 

 

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

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

Stankevičius, Evaldas Skyrius, teisės ir etikos komisijos pirmininkas Kazimieras Gaigalis, 

Silvrijus Puotkalis, kandidatė į Lietuvos moterų rinktinės trenerės postą Jolanta Prūsienė, 

svečias Donatas Petrauskas. 

Nedalyvavo: Romualdas Franckaitis 

 

DARBOTVARKĖ 

 

1. Lietuvos moterų rinktinės trenerio rinkimai. Kandidatai: Jolanta Prūsienė ir Viktoras 

Stankevičius. Inga Navickienė, Justė Mažeikienė. 

LSTA prezidentė Inga Navickienė pasveikino susirinkusius į VK posėdį ir pristatė 

kandidatus į moterų rinktinės trenerio vietą. VK nariai iš anksto buvo susipažinę su kandidatų 

prašymais ir programomis, todėl dabar norėjo užduoti iškilusius klausimus. Vienas iš kandidatų 

– Viktoras Stankevičius – dėl asmeninių priežasčių negalėjo dalyvauti posėdyje.  J.Prūsienė 

atsakė į užduotus klausimus, sutiko, kad turi laikytis šiuo metu naujai priimtos rinktinės narių 

atrankos sistemos, metų pabaigoje peržiūrėti kas buvo netinkamai ir siūlyti pakeitimus, pritarė, 

kad rinktinės formavimas prasideda nuo jauniausio amžiaus sportininkų ir suaugusių rinktinės 

trenerė turi bendradarbiauti su kitų amžiaus rinktinių treneriais, stebėti sportininkų rezultatus ir 

laipsniškai formuoti rinktinę iš stipriausių sportininkų, kreipiant dėmesį ne į pavienių sportininkų 
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rezultatus, o visą branduolį – rinktinę sudaro 3 sportininkai ir atsarginiai žaidėjai iki  6-8 

sportininkų. 

Trenerių tarybos pirmininkas Gediminas Ušackas pateikė trenerių tarybos rekomendaciją 

dėl trenerio skyrimo. Buvo įvardinta Jolanta Prūsienė.  

Etikos komisijos pirmininkas Kazimieras Gaigalis atkreipė dėmesį, kad šių rinkimų metu 

susikerta VK narių interesai: prezidentė I.Navickienė, 2 nariai E.Skyrius ir R.Stankevičius bei 

kandidatas V. Stankevičius yra vienos sporto mokyklos darbuotojai, todėl nuo balsavimo turėtų 

nusišalinti. Dauguma pritarė šiam sprendimui ir šie nariai balsavime nedalyvavo. Taip pat 

komisijos pirmininkas atkreipė dėmesį, kad nėra teisinga, kai tie patys nariai yra ir Trenerių 

taryboje, ir Vykdomajame komitete. Tokiu būdu jie 2 kartus balsuoja už tą patį klausimą, o tai 

nėra teisinga.  

Prezidentė pasiūlė pasirinkti balsavimo būdą: slaptą ar atvirą. 

SIŪLYMAS: balsuoti atvirai  

BALSAVIMAS: 8 už, 2 prieš 

NUTARTA: balsuoti atviru balsavimu 

SIŪLYMAS: balsuoti už  kanidatę į Lietuvos moterų rinktinės trenerio postą Jolantą Prūsienę 

BALSAVIMAS: 6 - už,  1 susilaiko. 

NUTARTA: Lietuvos moterų rinktinės trenerė – Jolanta Prūsienė.  

  

1. Dalyvavimo 2020 m. ITTF pasaulio komandinėse kvalifikacinėse varžybose, dėl 

patekimo į Olimpines žaidynes, aptarimas (atšaukimas iki gruodžio 21 d.).  Inga 

Navickienė. 

 Trenerių tarybos pirmininkas pateikė Trenerių tarybos rekomendaciją dėl dalyvavimo šiose 

varžybose. Jų rekomendacija buvo siųsti sportininkus tik į asmenines kvalifikacines varžybas. 

Prezidentė teigė, kad 2019 m. suaugusių rinktinė neišnaudojo visų jai skirtų lėšų, kurias dabar 

galime panaudoti šioms varžyboms. Be to, tai skatintų suaugusius mūsų sportininkus dalyvauti 

atrankinėse Lietuvos varžybose, nes šio amžiaus grupėms sportininkams skiriama pernelyg 

mažai dėmesio. 

SIŪLYMAS: deleguoti moterų ir vyrų rinktines į komandines kvalifikacines varžybas. 

BALSAVIMAS: 8 UŽ, 2 susilaiko. 

NUTARTA: deleguoti. 
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1. Į 2020 m. pasaulio čempionatą deleguojamų sportininkų skaičius (PČ vyks kovo 22-29, 

Korėjoje). Justė Mažeikienė 

SIŪLYMAS: deleguoti po 3 sportininkus ir du trenerius. 

BALSAVIMAS: 7 už,  2 susilaiko, 1 prieš  

NUTARTA: deleguoti 

2. 2020 m. LSTA kalendoriaus tvirtinimas. Gediminas Ušackas 

SIŪLYMAS: patvirtinti 2020 m. LSTA renginių kalendorių. 

BALSAVIMAS: vienbalsiai už. 

NUTARTA: patvirtinti. 

Vienbalsiai už kalendorių. Patvirtinta. Įrašyti gimimo metus prie asmeninių 

čempionatų.  

3. LSTA taurės I-ojo etapo aptarimas. Inga Navickienė. 

Aptartas moterų rinktinės narių raštas, kuriame prašoma netraukti šių varžybų kaip 

įskaitinių į rinktinės atrankos kriterijus. Teisės ir etikos komisija, išnagrinėjusi šią 

situaciją, taip pat pateikė savo rekomendaciją, kad sprendimas buvo priimtas skubotai 

ir turi būti naujai apsvarstytas. 

Prezidentė paprašė Sauliaus Bureikos padaryti kiekvieno LSTA Taurės etapo analizę, 

kad galima būtų padaryti išvadą ir nuspręsti ar šios varžybos atitinka nurodytus tikslus, 

kokiu formatu vykdyti jas kitais metais, ką tobulinti ar keisti.  

NUTARTA: trenerių taryba, kartu su išrinkta rinktinės trenere kitam posėdžiui turi 

pateikti pasiūlymą šiuo klausimu, atsižvelgdama į teisės ir etikos komisijos 

rekomendaciją. 

Sudaryti sąlygas S.Bureikai surinkti informaciją ir pateikti išvadas. 

4. Lygų klausimai. Silverijus Puotkalis 

SIŪLYMAS- DISKUSIJA: LSTA lygų varžybas leisti vykdyti galimai būsimam juridiniam 

vienetui „Stalo teniso lyga“ (STL). Vizija būtų tokia: 

 

1. Visi stalo teniso klubai tampa STL nariais; 

2. Nariai renkasi valdybą; 

3. Valdyba renkasi valdybą; 

4. STL organizuoja visas lygas; 

5. STL rūpinasi salėmis, jų paruošimu, teisėjavimu, lygos reklama; 

6. Startinis mokestis mokamas STL 

7. sutartis tarp STL ir LSTA. 

Dauguma narių prieštaravo, nes nebuvo įvardintas tikslas ir neapibrėžta kaip viskas turėtų 

būti. Etikos komisijos pirmininkas pabrėžė, kad turi būti paruoštas projektas kaip tai 

turėtų vykti, koks lėšų paskirstymas turėtų būti ir pan. 
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NUTARTA: paruošti išsamų projektą ir pristatyti kitame VK posėdyje.. 

 

Einamieji klausimai: 

SIŪLYMAS: Lietuvos TOP-12 pirmenybėse sportinkus, iškovojusius  pirmą vietą, apdovanoti 

piniginiu prizu - 150 eur.  

BALSAVIMAS: vienbalsiai už.  

NUTARTA: apdovanoti pirmos vietos laimėtojus 150 eur piniginiu prizu. 

2) 10-as Lietuvos jaunučių ir mini jaunučių čempionatas. Reitingo skaičiavimas. 

SIŪLYMAS: mokėti tarptautinei stalo teniso federacijai (ITTF) už įtraukimą į 

2020 m. tarptautinį renginių kalendorių ir reitingo skaičiavimą.  

BALSAVIMAS: vienbalsiai už.  

NUTARTA: mokėti.  

 

 

 

 Prezidentė                                                                           Inga Navickienė             

 

 

 

  Posėdžio sekretorė                     Justė Mažeikienė 

 

 


