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LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA 

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS 

2021 m. gegužės 27 d. Nr. 7 

 

Pradžia: 12:00 val., pabaiga 13:55 val. 

Posėdžio pirmininkė: Inga Navickienė 

Posėdžio sekretorė: Justė Mažeikienė 

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

Mažeikienė, Viktoras Frizelis, Žygimantas Maleckas, Aurelija Kybartaitė, Gabrielė 

Matukaitytė – Klimienė, Gediminas Gataveckas, Matas Skučas, Matas Vilkas.  

 

Nedalyvavo: Evaldas Skyrius (išvykęs į Šiaulių m. savivaldybę stalo teniso sporto šakos 

klausimais), Lina Sabaliauskienė. 

 

DARBOTVARKĖ 

 

1. SVARTYTA: Bendradarbiavimo sutarties su STL ir lygų nuostatų aptarimas. Inga 

Navickienė (10 min.). 

Prezidentė Inga Navickienė informavo VK narius, kad visas pastabas, gautas dėl lygų 

nuostatų koregavimo, persiuntė STL atstovams. Jas pataisius, gegužės 29 d. galima bus 

patvirtinti lygų pirmenybių nuostatus. Trenerių tarybos pirmininkas Viktoras Frizelis 

išreiškė apgailestavimą, kad pagal naują sistemą jų komandoms ženkliai padidės 

kelionės išlaidos ir gali būti, kad senjorai nenorės dalyvauti šiose varžybose. Dauguma 

narių pritarė, kad pradžioje gali kilti įvairių nepatogumų, bet pirmiausiai, tai turime 

pradėti „važiuoti“, o tada eigoje matysime ką galima tobulinti. Šiuo atveju galėtų būti 

organizuojamos mėgėjų lygos, kaip yra kitose federacijose, taip pat galima būtų siūlyti 

vykdyti varžybas, atsižvelgus į komandų skaičių, viename ar kitame regione. Sutartis 

dėl bendradarbiavimo organizuojant lygų varžybas jau pasirašyta ir birželio 1 d. 

prasidės registracija į lygas, tad iki to laiko būtina patvirtinti nuostatus ir informuoti 

bendruomenę apie pokyčius. Tikslas mūsų visų yra vienas – populiarinti stalo tenisą ir 

dirbti dėl stalo teniso bendruomenės gerovės. Kuo mes visi vieningiau veiksime kaip 

vienas ratas, tuo mes tapsime populiaresni.  

2. SVARSTYTA: strateginis planas, veiklų pasiskirstymas. Inga Navickienė (20 min.) 

Prezidentė pakvietė VK narius bendrai rašyti strateginį 2021-2024 m. planą, 

naudojantis Google disku, kad visi galėtų koreguoti ir pildyti. Planą siūlo rašyti, 

laikantis pagrindinių jos veiklos programoje išdėstytų 4 strateginių krypčių. Taip pat 

veiklos programoje nariams buvo išdėstytos jiems numatytos veiklos sritys.  



________________________________________________________________________ 

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

Kiekvienoje srityje bus sudaryta komanda, kad padėtų spręsti reikiamus klausimus. 

Išsiskelsime užduotis, nustatysime prioritetus ir įvykdymo terminus.  

Mūsų tikslas - sukurti nacionalinę aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sistemą ir 

2024 metais OŽ turėti savo atstovą. 

3. SVARSTYTA: Jaunių – jaunučių rinktinių tvirtinimas. Justė Mažeikienė (10 min.) 

Gen.sekretorė pristatė VK nariams rinktinių trenerių pateiktas jaunių ir jaunučių 

rinktinių sudėtis, kurios sudarytos pagal patvirtintus rinktinių atrankos kriterijus.  

BALSAVIMAS: 9 UŽ 

NUTARTA: patvirtinti jaunių ir jaunučių rinktines.  

       

Jaunės, tren. Jolanta Prūsienė    Jauniai, tren. Viktoras Stankevičius 

Eil.nr. Vardas, pavardė Miestas Eil.nr. Vardas, pavardė Miestas 

1.  Kornelija Riliškytė Vilnius 1.  Aleksandras 

Chmelevskis 

Kaunas 

2.  Emilija Riliškytė Vilnius 2.  Lukas Rimkus Vilnius 

3.  Laura Abaravičiūtė Vilnius 3.  Rokas Kisielius Kaunas 

4.  Augustė Melaikaitė Panevėžys 4.  Lukas Laketčenko Šalčininkai 

5.  Gerda Šišanovaitė Vilnius 5.  Irmantas Daukontas Mažeikiai 

6.  Marija 

Mikalauskytė 

Vilnius 6.  Gytis Knezius Panevėžys 

 

 

 

 

Jaunutės, tren. Jolanta Prūsienė    Jaunučiai, tren. Artūras Orlovas 

Eil.nr. Vardas, pavardė Miestas Eil.nr. Vardas, pavardė Miestas 

1. Lukrecija Juchnaitė Vilnius 1. Ignas Šišanovas Vilnius 

2. Gabija Abaravičiūtė Vilnius 2. Vilius Kavaliauskas Kaunas 

3. Karina Ivanauskaitė Alytus 3. Jegor Larkov Vilnius 

4. Eivilė 

Abramavičiūtė 

Kaunas 4. Ervinas Uzialo Vilnius 

 

 

4. SVARSTYTA: trenerių tarybos narių tvirtinimas. Justė Mažeikienė (10 min.) 

Gen.sekretorė pateikė VK nariams pristatytas Trenerių tarybos narių kandidatūras: 

1) Vilniaus miesto kandidatas – Artūras Orlovas.  

2) Kauno miesto kandidatas - Donatas Petrauskas 

3) Panevėžio miesto kandidatas – Valdas Martinkus 

4) Šiaulių miesto kandidatė - Lina Sabaliauskienė 

5) Rajonų kandidatas – Saulius Bureika 

6) Rajonų antras kandidatas – Gediminas Ušackas 

Trenerių tarybos pirmininkas pakomentavo rajonų trenerių susirinkimą, kurio metu 

vyko kandidatų rinkimai į trenerių tarybą. Dalyvavo 10 trenerių, buvo du 
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kandidatai: Gediminas Ušackas ir Saulius Bureika. Protokolas atsiųstas asociacijos 

el.paštu. Kandidatai išrinkti daugumos, dalyvavusių susirinkime, pritarimu.  

Kitų miestų kandidatų rinkimo tvarką pakomentavo gen.sekretorė J. Mažeikienė: 

Vilniaus ir Kauno miestų federacijų prezidentai pateikė asociacijai raštus su jų 

mieste išrinktais kandidatais. Kaune el.paštu buvo apklausti visi dirbantys treneriai, 

o kandidatūrą buvo iškėlęs tik vienas treneris. Vilniaus miesto federacijos 

prezidentas taip pat pateikė kandidatą nuo Vilniaus m., bet keletas trenerių 

informavo, kad dėl vykstančių rinkimų nebuvo apklausti visi treneriai dirbantys 

Vilniaus mieste. 

Nuo Panevėžio buvo du kandidatai iškėlę savo kandidatūras, tačiau Panevėžio 

sporto centras delegavo Valdą Martinkų. Panevėžyje miesto federacijos nėra. Taip 

pat jos nėra iš Šiauliuose. Kandidatavo trenerė Lina Sabaliauskienė, kitas treneris, 

Valdas Sereika, tam neprieštaravo.  

Trenerių tarybos rinkimų nuostatuose nėra numatyta išrinkimo tvarkos, kai mieste 

dirba 2 treneriai. Todėl reikia peržiūrėti nuostatus ir pasiūlyti sprendimus, kad kitais 

metais neiškiltų klausimų. 

Kadangi yra nusiskundimai iš Vilniaus trenerių dėl rinkimų teisėtumo, Aurelija 

Kybartaitė siūlo atidėti trenerių tarybos narių tvirtinimą. J Mažeikienė sako, kad 

negalime pažeidinėti nuostatų, nes trenerių tarybą turime patvirtinti per 30 dienų po 

rinkimų.  

Prezidentė siūlo tvirtinti šiandien trenerių tarybą su pateiktais kandidatais ir kreiptis 

į teisės ir etikos komisiją dėl išaiškinimo ar kandidatai išrinkti teisėtai. Jeigu 

komisija nustatys pažeidimus, tada iš naujo patvirtinsime perrinktus narius.  

BALSAVIMAS: 6 už, 1 susilaikė 

NUTARTA: trenerių tarybos narius patvirtinti ir kreiptis į teisės ir etikos komisiją 

dėl išaiškinimo ar nenustatyta pažeidimų. 

 

            Einamieji klausimai (iki 10 min.) 

1) SVARSTYTA: Sekančio posėdžio data - birželio 12 d. (šeštadienis, Kaune) – gyvai.   

NUTARTA: posėdį atidėti, kadangi šią dieną visi negalės dalyvauti. Esant būtinybei, 

posėdis bus surengtas zoom platformoje.  

 

2) SVARTYTA: gautas Širvintų komandos prašymas grąžinti dalį starto mokesčio už tai, 

kad nesužaidė su visomis komandomis. Teisės ir etikos komisija nemato pagrindo 

grąžinti, jei VK nariai sutinka su tuo, komisija paruoš oficialų raštą.  

BALSAVIMAS: 6 nariai pritaria teisės ir etikos komisijos sprendimui, startinio 

mokesčio negrąžinti. 1 susilaiko.  

NUTARTA: starto mokesčio Širvintų komandai negrąžinti, nes tam nėra pagrindo. 

 

Prezidentė                                                                          Inga Navickienė    

          

 

Posėdžio sekretorė                   Justė Mažeikienė 


