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2021m. birželio 30 d. Nr. 8 

 
1. SVARSTYTA: balsavimo dėl logotipo rezultatai. Dauguma LSTA VK narių (6 balsai) balsavo už logotipo 

pakeitimą į visiškai kitą. Kokie pasiūlymai, kur kreiptis dėl logotipo sukūrimo, kokie lūkesčiai, 

įsivaizdavimai kaip jis turi atrodyti, kokią žinią nešti. Justė Mažeikienė (15 min.). Ar teikti įmonėms 

pasiūlymą dėl visiškai naujo logotipo sukūrimo, ar kaip pvz. naudoti anksčiau išrinkto pagrindu, kuris yra 

modernus, tinkamai atrodo naudojamas ant marškinėlių ir kt. 

BALSAVIMAS: 8 UŽ, 1 SUSILAIKĖ  

NUTARTA: pateikti anksčiau išrinktą logotipą kaip pavyzdį, taip pat ir senąjį logotipą su tikslu sujungti 

juos, kad atsispindėtų tautiškumas ir sporto šakos simbolika. Kreiptis į 3 įmones, kad pateiktų kainas ir 

galimybes. Naują logotipą turime turėti rugsėjo mėnesį. Gabrielė Matukaitytė – Klimienė įpareigota 

pasirūpinti šio klausimo sprendimu. 

2. SVARSTYTA. Rinktinių atstovavimas Europos jaunių ir jaunučių čempionate, jų pasirengimas. Lietuvos 

merginių jaunių ir mergaičių jaunučių stovykla vyks Rietave, Liepos 4-14 d.  Inga Navickienė (15 min.). 

Moterų, jaunių ir jaunučių rinktinių trenerė yra Jolanta Prūsienė, kuri iš anksto rūpinosi šių rinktinių 

stovyklos surengimu. Kadangi šiais metais rinktinės nedalyvavo tarptautinėse varžybose ir nepanaudojo 

joms skirtų lėšų, trenerės prašymas buvo leisti jas panaudoti pasirengimo EČ stovyklai. Jaunių vaikinų 

rinktinės treneris Viktoras Stankevičius taip pat atsiuntė prašymą vykdyti pasirengimo Europos jaunių 

čempionatui stovyklą Kaune. 

Aurelija Kybartaitė teigia, kad nėra tinkama praktika, kai patys treneriai organizuoja stovyklą, pagal 

įstatus tuo turi rūpintis asociacija. 

Prezidentė atkreipia dėmesį, kad nėra stovyklų organizavimo reglamentavimo ar aprašo, kuriuose 

atsispindėtų kokia tvarka turi būti organizuojama rinktinių pasirengimo stovykla. Taip pat dalyviams reikėtų 

pateikti anketą, kad išreikštų savo pasiūlymus ir pastabas. Tokiu būdu gerintume jų organizavimo kokybę. 

           Matas Skučas teigia, kad stovyklos yra vienas pagrindinių pasirengimo etapų ir rinktinės  jose turėtų 

dalyvauti kartu, o ne atskirai, kas duotų didesnę naudą sportininkams, nes būtų daugiau įvairiapusiškų 

partnerių,  taip pat sumažintų joms skiriamas išlaidas, kaip pvz. salės nuoma. 
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Viktoro Frizelio  nuomone vykdant asociacijos organizuojamas stovyklas reikėtų paskirti  atsakingą 

VK narį, kuris nuvyktų ir patikrintų kaip vyksta stovykla. Kadangi stovykla vykdoma už asociacijos skirtas 

lėšas, tai ji turi kontroliuoti, kad būtų laikomasi nustatytos tvarkos. 

                Kadangi sprendžiamas rinktinių pasirengimo klausimas Europos jaunių čempionatui, gen. sekretorė 

J. Mažeikienė informavo, kad dieną prieš gautas organizatorių laiškas, kuriame primenama, kad, nors yra įvairūs 

karantino atlaisvinimai, visi dalyviai prieš išvykstant į čempionatą privalo atlikti po 2 testus. Dėl to antriems ir 

tretiems rinktinių nariams, prisidedantiems prie finansavimo, padidėja išlaidos. Siūloma visiems dalyviams 

pilnai apmokėti už akreditaciją, o antri ir treti Nr. turi patys apsimokėti už testus. Papildomas lėšas asociacija 

naudotų iš rezervo. 

A. Kybartaitė taip pat informavo, kad nereikia notaro patvirtinto tėvų sutikimo siunčiant sportininkus 

į ne Šentgeno erdvėje esančias šalis, jeigu siunčianti organizacija parašo raštą su vykstančių dalyvių 

duomenimis. Dokumentą, kuriuo vadovaujantis reikia parengti tokį sąrašą, ji gali parengti ir atsiųsti gen. 

sekretorei. 

  BALSAVIMAS: 1) 8 UŽ, 1 SUSILAIKĖ leisti naudoti tarptautinėms varžyboms nepanaudotas lėšas rinktinių 

pasirengimo stovyklai; 

2) 9 UŽ įpareigoti Trenerių tarybą, atsižvelgiant į išsakytas pastabas, iki 2021 m. spalio 1 d. parengti rinktinių 

stovyklų organizavimo reglamentą; 

3) 8 UŽ, 1 SUSILAIKĖ apmokėti Europos jaunių ir jaunučių čempionato dalyviams visas išlaidas, išskyrus už 

testus (apmokėti tik 1 Nr. ir treneriams). Taip pat parašyti sporto įstaigoms, kuriose rinktinių nariai treniruojasi, 

prašymus dėl apmokėjimo už testus. 

3. SVARSTYTA: rugpjūčio antroje pusėje Švedijoje vyks renginys „Šiaurės Europos šalių savaitė“, kurio metu 

vyks varžybos ir kongresas. Deleguosime Riliškytes į TOP-16 varžybas. Inga Navickienė (10 min.) Į šias 

varžybas siųsti dvi pirmas pagal pajėgumą Lietuvos rinktinės sportininkes, nes joje kviečiamos dalyvauti 

stipriausios Šiaurės Europos šalių atstovės.  

      NUTARTA: Vykstančioms į varžybas sportininkėms apmokėti iš olimpinės pamainos asignavimų skiriamų 

lėšų.  

     4. Europos kvalifikacinės varžybos. Vyks rugpjūčio 27-29 d. Belgrade. Lietuvos moterų rinktinės siūlymas, kad 

komandai atstovautų Kornelija Riliškytė, Emilija Riliškytė ir Vitalija Venckutė. Lietuvos vyrų rinktinės treneris 

trenerių tarybai pateikė rinktinės sudėtį: Kęstutis Žeimys, Tomas Mikutis ir toliau pretenduoja Alfredas Udra, 

Agnius Kačerauskas, Matas Vilkas, Rimas Lesiv. Trenerių taryba 2021 06 28 d. posėdžio metu pritarė Jolantos 

Prūsienės siūlymui. Inga Navickienė (30 min.).  Trenerių tarybos patvirtinta Lietuvos moterų rinktinės sudėtis, 

nors Vitalija Venckutė ir neatainka reikalvimų. Rinktinės trenerė J.Prūsienė argumentavo tuo, kad siūloma 

sportininkė turi daug didesnę tarptautinių varžybų patirtį nei prieš ją esančios dvi sportininkės. Vyrų rinktinės 

treneris A.Orlovas siūlo tokią rinktinės sudėtį: K.Žeimys, T.Mikutis, A.Udra, o jei jis negalės vykti, tuomet 

vyktų A.Kačerauskas, kuris yra 8 nr. Treneris motyvuoja tuo, kad jei moterų rinktinės trenerė nesilaiko nustatytų 

kriterijų, tai ir jis gali taip elgtis, o be to A. Kačerauskas gerai žaidžia užsienio klubuose.  
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               Buvo iškeltas  klausimas dėl neatsakingo sportininkų elgesio, kaip T.Mikučio atveju: kodėl jis nevyko 

į asmeninį Europos čempionatą, motyvuodamas, kad gavo traumą, bet po savaitės žaidė Lietuvos komandiniame 

čempionate.  Esmė ta, kad jis rizikavo turėdamas traumą, kuri gali prasitęsti. Galbūt mes turėtume kreiptis į 

Teisės etikos komisiją dėl šių pažeidimų ir jo atstovavimo rinktinei. I.Navickienės nuomone T.Mikutis turėtų 

atstovauti rinktinei, nes šiuo metu jis yra stipriausias rinktinės numeris pagal rintinių atrankos kriterijus. Kadangi 

šiai dienai mes neturime jokių sutarčių, tai neturime ką pateikti komisijai dėl T.Mikučio elgesio įvertinimo.  

BALSAVIMAS:  8 už, 1 susilaikė, dėl pateiktos moterų rinktinės patvirtinimo 

NUTARTA: 1) Trenerių tarybai grąžinti klausimą dėl vyrų rinktinės sudėties patikslinimo: iki liepos 5 d. turi 

būti patikslinta ir tarybos patvirtinta rinktinės sudėtis; 

2) ruošiamoje sutartyje su nacionalinės rinktinės nariais numatyti sąlygas, kurias pažeidus, sportininkai nebūtų 

siunčiami į varžybas atstovauti rinktinei. 

5. SVARSTYTA: Europos vaikų čempionatas. Rinktinių tvirtinimas - TT posėdžio sprendimas. Trenerių taryba 

pateikė žaidėjų pavardes į Europos mini jaunučių čempionatą pagal iškovotus taškus: 

2009 m. mergaičių amžiaus grupėje patvirtinta D. Adlytės kandidatūra 

2009 m. berniukų amžiaus grupėje patvirtinta A. Griškos kandidatūra. 

2010 m. mergaičių amžiaus grupėje patvirtinta M.Žvybaitės kandidatūra. 

2010 m. berniukų amžiaus grupėje patvirtinta M. Petruškevičiaus  kandidatūra. 

Mergaičių trenerė - Inga Orlovienė, berniukų treneris  - Gediminas Ušackas. Viktoras Frizelis ( 10 min.). 

V.Frizelis: sportininkų pavardės pateiktos pagal rezultatus ir paskaičiuotus taškus, vykstantis treneris dar gali 

pasikeisti. Už  savo lėšas yra norinčių vykti ir daugiau sportininkų.                                                

BALSAVIMAS: Vienbalsiai UŽ.  

6. SVARSTYTA: ETTU stovykla Vengrijoje. Viktoras Frizelis (10 min.). 

Rugpjūčio 9-16 d. vyks vaikų stovykla Vengrijoje, į kurią kiekviena asociacija gali deleguoti po 3 berniukus 

ir 3 mergaites, gimusius 2009 metais, berniukų tarpe pirmas Nr. A.Griška, mergaičių -D.Adlytė. Už savo 

lėšas važiuoja M. Frizel ir M. Petruškevičius, norinčių vykti mergaičių kol kas nėra. Atsakingas treneris – 

V.Frizel. Pirmiems nr. už akreditaciją apmoka ETTU.  

     BALSAVIMAS: Vienbalsiai UŽ.    

7. SVARSTYTA: Europos čempionato aptarimas. Matas Vilkas (10 min.) Matas Vilkas informavimo VK 

narius apie Europos čempionato organizaciją burbulo sąlygomis, sportininkų dalyvavimą. Taip pat buvo 

svarstoma ar tikslinga į suaugusių asmeninės varžybas siųsti trenerį, nes jam nevykstant būtų taupomos lėšos.  

NUTARTA: Kadangi organizatoriai apmoka tik nežaidžiančio trenerio akreditaciją, trenerį siųsti būtina, nes 

treneris rūpinasi dar ir organizaciniais klausimais. Be to, jei jo nereikia vyrams, moterims trenerio pagalba 

yra reikalinga.  

8. SVARSTYTA: Strateginio plano koregavimas, pildymas. Inga Navickienė (20 min.) 

Aptartas strateginiame plane numatytų užduočių vykdymas. Matas Skučas yra paskirtas už specialistų 

kvalifikacijos kėlimą, todėl jam buvo perduota informacija dėl tarptautinio trenerių seminaro surengimo, 

kuram finansavimą skiria ETTU pagal praėjusiais metais LSTA teiktą projektą.  
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A.Kybartaitė informavo, kad teisėjų kolegijos pirmininkui G.Gataveckui padeda rengti teisėjų reglamentą. 

Taip pat ji renka informaciją apie stalo teniso klubus – galimus mūsų narius. Mums svarbu apsispręsti ar mes 

norime jų kuo daugiau turėti ir ar galėsime juos suvaldyti. 

Viceprezidentas E.Skyrius informavo, kad šiuo metu vyksta derybos dėl atraminės stalo teniso bazės 

Druskininkuose įkūrimo, nes pas juos esančioje sporto bazėje bus nupirkta grindų danga, kuri svarbi rengiant 

tarptautinius renginius Lietuvoje. Tinkamai suorganizavę 2022 metais Šiaurės šalių čempionatą, galėsime 

teikti paraišką dėl kitų tarptautinių varžybų ir vaikų stovyklų organizavimo. 

     NUTARTA: 1) iki rugsėjo 1 d.: a) padaryti apklausą tarp trenerių dėl datų (pateikti kelis variantus) ir  

seminaro temų, o tik tada tartis su lektoriais; 

b) M.Skučas įpareigotas išsiaiškinti, kurie lektoriai galės atvykti pravesti seminarą; 

c) parengti teisėjų reglamentą. 

2) Iki rugpjūčio 1 d. užpildyti reikalingą informaciją strateginio plano rengimui. 

3) Kitam posėdžiui pateikti lūkesčius dėl narių įtraukimo ir kokią informaciją jie turėtų mums teikti, kad 

galėtume bendradarbiauti. 

 

 

 

Prezidentė                                                                           Inga Navickienė    

          

 

Posėdžio sekretorė                   Justė Mažeikienė 


