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LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA 

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS 

2020 m. spalio 23 d. Nr. 2 

 

Pradžia: 11:00 val., pabaiga: 12:40 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, Saulius Bureika, 

Romas Stankevičius, Silverijus Puotkalis, Evaldas Skyrius. 

Nedalyvavo: Aurelija Kybartaitė, Romualdas Franckaitis. 

 

 

DARBOTVARKĖ 

 

1. 2021 m. I-o pusmečio kalendoriaus tvirtinimas. Gediminas Ušackas  

Posėdį pradeda gen. sekretorė Justė Mažeikienė. Ji informuoja, kad buvo gautas laiškas iš 

ETTU dėl 2021 m. sausio 23-24 planuojamų surengti Europos atrankos komandinių varžybų. 

LSTA numačiusi vykdyti Lietuvos čempionatą sausio 22-24 d. Taip pat yra prašoma atsiųsti 

nuomonę dėl šių pasiūlytų datų.  

R. Jackevičius sako, kad jeigu ETTU nesutiks šių datų pakeisti, tada turėsime čempionatą 

vykdyti ITTF rekomenduojamomis datomis (2021 m. sausio 30-31 d.).  

NUTARTA: 2021 m. I-o pusmečio kalendoriaus netvirtinti, nes reikia išsisaiškinti dėl ETTU 

varžybų ir peržiūrėti kitas varžybas. Pasiūlymus ir pastabas siųsti G. Ušackui ir gen. sekretorei 

iki spalio 30 d. Kalendorius paruoštas turi būti iki lapkričio 15 d.  

ETTU nusiųsti pasiūlymą rengti Europos atrankos komandines varžybas kovo – balandžio 

mėn. 

2. Lietuvos TOP-12 pirmenybių piniginių prizų tvirtinimas. Siūloma palikti tokį patį, kaip 2019 

m. (už pirmą vietą skirti po 150 Eur.). Justė Mažeikienė 

BALSAVIMAS: vienbalsiai UŽ. 
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NUTARTA: 2020 m. Lietuvos TOP-12 pirmenybių nugalėtojams skirti piniginį prizą – po150 

Eur.  

3. Patvirtinti maistpinigių normas sportininkams, treneriams, treniruočių partneriams stovyklų 

metu (priedas nr.1). Justė Mažeikienė  

SIŪLYMAS : stovyklų, vykstančių Lietuvoje, dalyviams patvirti maistpinigių normas pagal 

amžiaus grupes: vaikai ir jaunučiai – 10 Eur, jauniai – 15 Eur, jaunimas, suaugę – 25 Eur, 

treneriai – 30 Eur, kandidatai į olimpines žaidynes (patvirtinti LTOK) – 35 Eur, olimpinės 

pamainos sportininkai (patvirtinti LTOK) – 25 Eur, treniruočių partneriai – 25 Eur, kiti sporto 

renginių dalyviai (treneriai, gydytojai, masažistai, aptarnaujantis personalas) – 30 Eur. 

Kompensuojamųjų išlaidų dydžiai išmokami pagal maistpinigių išmokėjimo žiniaraštį, 

mokėjimus atliekant bankiniu pavedimu. Jeigu užtikrinamas sportininkų ir sporto renginių 

dalyvių maitinimas, maistpinigiai papildomai nemokami. Nustatyta maksimali išmokama 

renginio dalyviui kompensuojamųjų išlaidų dalis, bet ji gali būti ir mažesnė, priklausimai nuo 

renginio sąmatos. Gediminas Ušackas siūlo vaikams ir jaunučiams skirti po 15 Eur, o kitos 

normos tinka. Prezidentė Inga Navickienė ir gen. sekretorė informavo visus posėdžio dalyvius 

kodėl vaikams ir jaunučiams siūloma 10 Eur. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija nevertina 

vaikų- jaunučių amžiaus grupių pasiekimų ir finansavimo dėl šios amžiaus grupės rezultatų 

neskiria. Be to, numatant maitinimo normų dydžius, buvo imamas pvz.pagal kitas federacijas, 

kurių biudžetas yra kelis kartus didesnis nei LSTA.  

Prie to pačio klausimo prezidentė siūlo padaryti aprašą kiek stovykloje gali būti treniruočių 

partnerių, koks inventorius ir kiek jo turėtų būti skiriama esant finansinėms galimybėms. 

Siūlomas balsavimas pativirtinti pateiktas maitinimo normas, kurioje jauniausiai grupei 

numatyta 10 Eur.  

BALSAVIMAS: 5 UŽ, 4 PRIEŠ. 

NUTARTA: patvirtinti siūlomas maistpinigių normas. Įsigalioja nuo sprendimo priėmimo, 

neterminuotai arba kol bus naujas siūlymas.  

4. LSTA Taurė - finalas, kitais metais tik 1 varžybos (su šiuo siūlymu sutiko 4 asmenys, tie 

patys asmenys mano,kad šiuo laikotarpiu nereikėtų rengti varžybų dėl neaiškios situacijos dėl 

COVID-19, taip mano ir dar keli nariai). Trenerių tarybos pirmininkas mano, kad finalo 

vykdyti nebereikia, bet pirmas ir kiti etapai turėtų vykti. Siūlo: kiekvieno etapo vykdytojai-

atskiri klubai ar kt.organizacijos iš startinio mokesčio apdovanoja prizinkus ir dalį surinktų 

pinigų skiria galutiniam apdovanojimui. Po keturių etapų suskaičiuoti iškovotus taškus ir 

išvesti vietas. Iš keturių etapų- tarkim iš kiekvieno etapo po 150 eur ar kitokią sumą skirti 
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galutiniam prizininkų ar kitokiam skaičiui apdovanoti-pavyzdžiui 5 ar 6 geriausiems. Inga 

Navickienė.  

Prezidentė siūlo keisti varžybų formatą nes varžybų tikslas nepasiteisina: 

- nedalyvauja stipriausi mūsų sportininkai, kurie tuo metu būną išvykę į klubų varžybas; 

- jaunesni sportininkai, kuriems svarbu tokios varžybos, neatvyksta dėl didelių atstumų ir kt. 

priežasčių; 

- varžybos prarado būtinumą, nes vyksta daug visokių turnyrų įvairiuose miestuose. 

Todėl prezidentė siūlo padaryti tik vienas varžybas 2021 m. LSTA taurė, gegužės mėnesį.  

SVARSTYTA: nebevykdyti 4 LSTA etapų. Varžybas gali vykdyti klubai, tačiau tai nesusiję 

su LSTA varžybomis. LSTA rengtų Taurės varžybas vieną kartą metuose.  

NUTARTA: LSTA taurės varžybas vykdyti vieną kartą metuose. Paruošti šių varžybų 

nuostatus ir sąmatą.  

5. Rinktinių treneriams skirti 200 Eur už išvykimą į Europos jaunių - jaunučių čempionatą. 

Silverijus Puotkalis (siūlymas buvo perkeltas iš 2020 m. birželio 18 posėdžio į artimiausią 

posėdį). 

SVARSTYTA: skirti 200 Eur treneriams, vykstantiems ne tik į Europos jaunių – jaunučių, bet 

ir į suaugusių Europos ir pasaulio čempionatus. Trenerių taryba gali inicijuoti neskirti šių 

pinigų, jeigu rinktinės treneris neatlieka savo pareigų, numatytų bendradarbiavimo sutartyje su 

LSTA.  

BALSAVIMAS: 8 UŽ, 1 SUSILAIKĖ.  

NUTARTA: skirti 200 Eur rinktinių treneriams, vykstantiems į Europos jaunių-jaunučių, 

suaugusių Europos ir pasaulio čempionatus. Trenerių taryba gali inicijuoti neskirti šių pinigų, 

jeigu rinktinės treneris neatlieka savo pareigų, numatytų bendradarbiavimo sutartyje su LSTA. 

Einamieji klausimai: vakar buvo gautas Romo Stankevičiaus laiškas su Dariaus Stankevičiaus 

prašymu dėl moksečio už rezultatų suvedimą padidinimo ir minusinių lentelių 24-48 

panaikinimo. Šiuos klausimus nuspręsta nagrinėti kitame posėdyje. Iki jo gauti atsakymą iš 

teisėjų kolegijos dėl lentelių naudojimo. 

LSTA VK sprendimu perkelti spalio 30 d. turėjusias vykti Lietuvos rajonų, Alytaus bei 

Klaipėdos miestų varžybas į lapkričio mėnesį, atsižvelgiant į LR Vyriausybės sprendimus 

susijusius su COVID-19.  

Dėl lygų varžybų ir esamos padėties Lietuvoje surengti posėdį spalio 28 d. 11 val. Zoom 

platformoje.   

 

Prezidentė                                                                           Inga Navickienė    
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  Posėdžio sekretorė                   Justė Mažeikienė 


