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LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA 

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS 

2021m. rugsėjo 15 d. Nr. 9 

Pradžia: 12:00 val., pabaiga 14:10  val. 

Posėdžio pirmininkė: Inga Navickienė 

Posėdžio sekretorė: Justė Mažeikienė 

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

Skyrius, Justė Mažeikienė, Gabrielė Matukaitytė, Aurelija Kybartaitė, Matas Vilkas, Viktoras 

Frizelis, Gediminas Gataveckas, Artūras Orlovas.  

 

Nedalyvavo: Matas Skučas, Žygimantas Maleckas, Lina Sabaliauskienė 

 

DARBOTVARKĖ 

 

1. Svarstyta: varžybų rezultatų aptarimas. Inga Navickienė. Rinktinių trenerių Jolantos Prūsienės 

ir Artūro Orlovo pasiūlymai efektyvesniam darbui.  20 min. 

Vyrų rinktinės treneris Artūras Orlovas išdėstė pagrindines priežastis, kurios nulėmė prastą 

rinktinės pasirodymą Europos atrankos varžybose. Treneris įvardino varžybų trūkumą ir tai, kad 

rinktinei atstovavo ne pagrindinė sudėtis. Taip pat buvo išklausytas trenerio siūlymas dėl suaugusių 

rinktinės rengimo efektyvimo – į tokias varžybas deleguoti jaunesnių rinktinių sportininkus, taip 

palaipsniui būtų ruošiama suaugusių rinktinė.  

Siūlymas nebuvo aptariamas, nes iš pradžių jis turi būti išdiskutuotas Trenerių taryboje. Šiai 

dienai Trenerių taryba pasiūlė išbraukti tik vieną punktą iš suaugusių rinktinių sudarymo kriterijų, 

tai taškus, gaunamus už tarptautinį reitingą, nes pasikeitus skaičiavimo sistemai, jie jau neatspindi 

sportininkų, turinčių tarptautinį reitingą, pajėgumą. 

  Buvo pasiūlyta pridėti dar vieną papildomą kriterijus - sportininkų dalyvavimo varžybose 

rezultatų analizę, kurią atliktų paskirtas VK narys. Formuojant rinktinę būtų vadovaujamasi 

rinktinių sudarymo kriterijais ir dalyvavimo varžybose analize, kas padėtų rinktinės treneriui 
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sudaryti rinktinę iš tų sportininkų, kurie būtų tinkamai pasirengę atstovauti Lietuvai ir kovoti dėl 

patekimo į Europos čempionato finalą. 

          Dėl asmeninių priežasčių moterų rinktinės trenerė J.Prūsienė į posėdį neatvyko. 

  Nutarta: suaugusių rinktinių kriterijus reikia dar kartą peržiūrėti ir tinkamai parengti, 

įtraukiant visus pateiktus pasiūlymus. Atlikimo terminas - iki 2021 m. lapkričio 1 d. 

 

2. Trenerių ir teisėjų posėdžio apžvalga. Viktoras Frizelis, Gediminas Gataveckas  (teisėjų 

susirinkimo metu rinkimai neįvyko, nebuvo kvorumo, nuspręsta už 2 kandidatus balsuoti 

el.paštu ir paskelbti dar papildomą kvietimą teikti kandidatūras į teisėjų kolegiją. Yra tik dvi, 

o reikia 6 narių). 10 min. 

Trenerių tarybos pirmininkas pateikė sprendimą, kuriuo remiantis buvo sudaryti nauji jaunių 

rinktinės sudarymo kriterijai. Buvo atkreiptas dėmesys į pirmą vietą, užimtą jaunių čempionate, kuri 

užtikrindavo vietą jaunių rinktinėje. Dabar trenerių taryba nusprendė suteikti už pirmą vietą 13 taškų 

ir būtinybę kovoti kitose įskaitinėse varžybose, kad išlaikyti įtampą iki pabaigos. Visi Trenerių 

tarybos nariai prabalsavo už tai vienbalsiai.  

Buvo pateiktas pasiūlymas į jaunių rinktinės kriterijų sudarymą įtraukti papildomą kriterijų – 

saugiklį stipriausiems sportininkams, kurie negalėtų dalyvauti įskaitinėse varžybose, bet vis tiek 

turėtų atstovauti rinktinei, tačiau apsidrausti, kad tuo nebūtų piktnaudžiaujama. Papildyti jaunių 

kriterijus ir naujai pateikti numatytas terminas iki spalio 1 d. 

Trenerių tarybos pirmininkas pateikė trenerių tarybos priimtą sprendimą dėl jaunių rinktinių 

trenerių rinkimo konkurso būdu ir siūlymą už skiriamą jiems apmokėjimą už darbą stovyklų ir 

varžybų metu - 80 eurų dienai. Taip pat, kad jų metu būtų išmokami visi priklausantys maistpinigiai. 

 Dėl efektyvesnio jaunių ir jaunučių rinktinių rengimo trenerių taryba pasiūlė rengti po 4 

stovyklas per metus, į jas deleguoti po dvi komandas tiek jaunių, tiek jaunučių rintinių, viso po 10 

sportininkų. Pageidaujama, kad viskas būrų finansuojama asociacijos.  

Prezidentė atkreipė dėmesį, kad Trenerių taryba dar neparuošė stovyklų reglamento. Tad 

nurodomas naujas terminas - iki 2021 m. lapkričio 1 d.  

Vienbalsiai buvo nuspręsta, kad privalo būti aprašytos ir pateiktos trenerių konkurso sąlygos. 

Apmokėjimas taip pat turi būti naujai įvertintas, nes teisiškai negalima dirbantiems pagal darbo 

sutartį treneriui mokėti už tą patį darbą papildomai ir dar mokėti maistpinigius.  

Visi pritarė, kad turi būti skelbiamas trenerių konkursas ir kad treneriams reikia mokėti už 

papildomą darbą. Tačiau iš pradžių reikia įvertinti visas sąlygas ir žinoti finansavimą, kol nežinome 

naujų jo sąlygų ir kokį galėtume turėti 2022 metų biudžetą, negalime spręsti šito klausimo. Tačiau 

darbas su rinktinėmis vis tiek turi būti kryptingai vykdomas ir prezidentė delegavo Trenerių tarybos 
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pirmininkui iki lapkričio 1 d. parengti 2021-2024 m. rinktinių rengimo planą, kas yra numatyta 

strateginiame plane. Šiame plane turi atsispindėti sportininkų vykusių varžybų rezultatų analizė, 

rinktinių rengimo priemonės ir užimtų vietų tarptautinėse varžybose planavimas, dalyvavimo šiose 

varžybose ir pasirengimo stovyklos apmokėjimo schema, numatyti testavimai ir tyrimai rinktinės 

nariams ir kt. dalykai.  

  Teisėjų kolegijos pirmininkas Gediminas Gataveckas informavo, kad į Teisėjų kolegijos 

rinkimus susirinko nedaug teisėjų, todėl bus skelbiamas pakartotinas balsavimas už pateiktus 2 

kandidatus į teisėjų kolegijos tarybą ir taip pat naują išrinkimą. Bus organizuojamas elektroninis 

balsavimas ir tik su tais, kurie yra aktyvūs, o nenurodantiems savo kontaktų, bus skaitomi kaip 

neaktyvūs ir išbraukti iš teisėjų sąrašų. Taip pat buvo įvardinti teisėjų nusiskundimai dėl negerbiamo 

jų įdirbio, kad nėra jų kvalifikacijos kėlimo ir motyvavimo sistemos, jų prašymas yra numatyti 

biudžete eilutę teisėjų veiklai, nes dabar patys turi rūpintis net ir apranga. Teisėjų problemų 

sprendimui pasiūlyta sekti kitų federacijų pvz. ir įkurti teisėjų juridinius vienetus, kurie rašytų 

projektus finansavimui gauti, jei neapmokėjimui už darbą, bet aprangos, inventoriaus įsigijimui ir 

pan. Kadangi mes tokio vieneto neturime, teisėjų atstovas galėtų rašyti projektą, susijusį su 

teisėjavimu tiek Lietuvoje skelbiamuose kvietimuose, tiek ir tarptautinės federacijos. Išrinkti teisėjų 

kolegijos nariai turėtų pasiskirstyti atsakomybių sritis ir užsiimti šia veikla. Tam ir renkame Teisėjų 

kolegiją, kuri rūpintųsi Lietuvos teisėjų veikla.  

Nustatyta pakartotinių rinkimų data balsavimui bendru sutarimu rugsėjo 25 d. 

 

3. LSTA finansavimo didinimas. Justė Mažeikienė. 10 min. 

1) SVARSTYTA: privalomos licencijos visose varžybose, kuriose skaičiuojamas reitingas 

(suaugusių 15 Eur, vaikų 8 Eur). 

Siekiant papildyti biudžetą, kad galima būtų didinti apmokėjimą teisėjams, sportininkų 

stovykloms, trenerių atlygiui, suaugusių rinktinių sportininkų skatinimui siūloma ieškoti būdų 

surinkti papildomų lėšų. Vienas iš pasiūlymų, kad visose reitinginėse varžybose, kurias organizuoja 

atskiri klubai, žaidžiantys žaidėjai turėtų licencijas. Todėl turi būti įvestas pakeitimas reitingo 

skaičiavimo taisyklėse. Jeigu iki varžybų dalyvis nesusimoka už licenciją, tai organizatorius negali 

leisti jam žaisti. Priešingu atveju bus mokama bauda. Licencijos mokestis mokamas už einamus 

metus.  

NUTARTA (vienbalsiai): visose reitinginėse varžybose dalyviai privalo turėti galiojančias 

licencijas. Paruošti reitingo skaičiavimo taisyklių korekciją. Pakeitimas įsigalios nuo 2021 m. spalio 

1 d. Licencijos mokestis mokamas už einamus metus. 
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             2) SVARSTYTA: įvesti startinį mokestį visuose čempionatuose (jaunučių, jaunių, jaunimo, 

suaugusių) bei Top-12 pirmenybėse – 10 Eur nepriklausomai nuo amžiaus grupės. 

Buvo pasiūlyta apsvarstyti visus variantus ir aptarti su trenerių taryba. Taip pat turi būti nurodyta 

kiek papildomai surenkama lėšų ir kur jos yra panaudojamos. 

              NUTARTA: pateikti iki rugsėjo 23 d. pasiūlymus dėl starto mokesčio 2022 m. renginiams 

įvedimo.  

3)  SVARSTYTA: Skelbimų svetainėje koregavimas (nariams skelbimas nemokamas, 

tačiau įkėlus jį vieną kartą, prašoma koreguoti, už tai siūloma numatyti mokestį, pvz. 10 Eur).                                                                                                                                         

Siūlymas mokestį sumažinti iki 5 Eur. 

            NUTARTA (vienbalsiai): 5 Eur už skelbimų korekciją. 

4) SVARSTYTA: numatyti atsakingus už projektų parengimą pagal ŠMM kvietimą. 

            NUTARTA: kadangi paraiškų kvietimas dar nepaskelbtas, tai po jų paskelbimo paskirti 

atsakingus už atskiras sritis. 

  

3. SVARSTYTA: LSTA Taurės surengimas 2022 m. gegužės mėn. Inga Navickienė. 10 min. 

Siūloma gegužės mėnesį vykdyti tik LSTA Taurės finalą, numatyti startinį mokestį. 

Viktoras Frizelis informavo, kad kartu su R.Jackevičiumi ir A.Orlovu yra numatę 2021/2022 

metais vykdyti klubų varžybas, kurių metu vyks 4 etapai, pan. kaip anksčiau LSTA Taurė. 

Finalinį etapas numatytas gegužės mėnesį, todėl reikia rinktis datas, kad varžybos 

nesidubliuotų.  

         Klausimas atidėtas kitam posėdžiui, kai bus sudarytas tikslus varžybų kalendorius ir 

galima bus suplanuoti tinkamas varžybų datas. 

 

4. SVARSTYTA:  Patikslinti veiklas pagal numatytą strateginį planą. Inga Navickienė. 10 min. 

Pristatytame strateginiame plane visiems yra paskirtos atsakingos sritys ir komandos nariai, 

galintys padėti atlikti numatytas veiklas. Taip pat yra numatyti atlikimo terminai, kurių reikia 

laikytis, kad būtų laikomasi planavimo. Numatyti atsakingi už veiklas gali daryti korekcijas ir 

papildymus, kuriuos aptarsime grupėse. 

     Evaldas Skyrius primena, kad 2022 metais vykdysime Šiaurės Europos šalių čempionatą, todėl 

turime sudaryti organizacinį komitetą ir paskirstyti darbus. Nuspręsta kitame VK posėdyje sudaryti 

tokią grupę.  

 

5. Einamieji klausimai. Inga Navickienė. 10 min. 
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Prezidentė informavo, kad lapkričio 13-14 d. Vilniuje yra numatytas seminaras treneriams su 

lektoriumi Nevenu Karkovič. Šiuo metu dar derinamos temos ir darbotvarkė, bet netrukus visiems 

bus pateikta informacija. 

Taip pat informavo, kad esame pateikę LTOK solidarumo programai dokumentus dėl trenerių 

kvalifikacijos kėlimo. Jei gautume finansavimą, 2022 m. vykdytume Level-1 programos kursą.  

E.Skyrius informavo, kad yra susitarta su LSU prof. S. Kamandaliu dėl susitikimo ir  

bendradarbiavimo sutarties sudarymo, kad galėtume sudaryti sąlygas rinktinės nariams testuotis.  

 

 

Prezidentė                                                                           Inga Navickienė    

          

 

 

 

Posėdžio sekretorė                 Justė Mažeikienė 


