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LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA 

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS 

2021m. lapkričio 17 d. Nr. 10 

 

Pradžia: 12:00 val., pabaiga 13:10  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, Matas Skučas, Matas Vilkas, Viktoras Frizelis, 

Gediminas Gataveckas.  

Svečias: LSTA garbės prezidentas Rimgaudas Balaiša. 

Nedalyvavo: Žygimantas Maleckas, Lina Sabaliauskienė Aurelija Kybartaitė. 

 

DARBOTVARKĖ 

 

1. Informacija apie spalio 20 d. įvykusį susitikimą su Trenerių taryba.  

 Pranešėja – p. Inga Navickienė, LSTA prezidentė 

 

2. Informacija apie lapkričio 13 d. vykusį trenerių seminarą. 

Pranešėjas– p. Matas Skučas, LSTA VK narys 

 

3. 2022 metų varžybų kalendoriaus tvirtinimas 

      Pranešėja – p. Justė Mažeikienė, LSTA gen. sekretorė 

 

4. Dėl Šiaurės šalių čempionato organizacinio komiteto sudarymo.      

Pranešėjas – p. Evaldas Skyrius, LSTA viceprezidentas 

 

5. 2021 metų atliktų darbų apžvalga ir naujų užduočių aptarimas.    

Pranešėja – p. Inga Navickienė, LSTA prezidentė 

 

6. Dėl užbaigiamojo 2021 metų posėdžio surengimo. 

Pranešėja – p. Inga Navickienė, LSTA prezidentė 

 

7. Einamieji klausimai. 
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1. SVARSTYTA. Informacija apie spalio 20 d. įvykusį susitikimą su Trenerių taryba. 

Pranešėja - LSTA prezidentė Inga Navickienė. Trenerių taryba buvo informuota, kad keičiantis sporto 

federacijų finansavimo sistemai, neiškovojant aukštų pasiekimų tarptautinėse varžybose, gali mažėti 

sporto šakai skiriamos lėšos, todėl būtina ieškoti naujų būdų pritraukti lėšų. Buvo siūlyta apsvarstyti ir 

pateikti atsakymą LSTA VK posėdyje dėl startinio mokesčio įvedimo LSTA organizuojamose 

varžybose: jaunių ir jaunučių čempionatuose – 5 Eur, jaunimo ir jaunių – 10 Eur, atrankinėse į LČ – 15 

Eur. Taip pat buvo paprašyta apsvarstyti ir pateikti Jaunių rinktinės atrankos kriterijų papildymą dėl 

išimčių sportininkams, kurie negali dalyvauti įskaitinėse varžybose ir patikslinti ar iš Suaugusių rinktinės 

atrankos kriterijų yra išbraukiamas tik vienas punktas – pasaulinio reitingo taškai ir parengti stovyklų 

organizavimo reglamentą. Dar buvo pateiktas pasiūlymas apsvarstyti galimybę Lietuvos čempionatą 

vykdyti ne tris, o dvi dienas. Tai susiję su tuo, kad antrą varžybų dieną iškrenta labai daug sportininkų, 

vieni iš jų išvyksta namo, o kiti lieka nakvoti, bet varžybose nedalyvauja. Siekiant optimizuoti lėšų 

panaudojimą ir siūloma čempionatą vykdyti dvi dienas. 

Trenerių tarybos pirmininkas informavo, kad Trenerių taryba nepritarė startinio mokesčio varžybose 

įvedimui. Dėl Lietuvos čempionato pravedimo sistemos daugumos nuomonė buvo vykdyti dviejų 

minusų sistema, išaiškinant 1-12 vietas.  

2022 metų varžybų nuostatų LČ sistemos tvirtinimas perkelti kitam posėdžiui. 

Dėl jaunių rinktinės atrankos kriterijų pakeitimų nebuvo pateikta naujų pasiūlymų. 

Prezidentės siūlymas šiuo klausimu: sportininkai, negalintys dalyvauti įskaitinėse varžybose, privalo 

pateikti nedalyvavimo priežastis: jei trauma ar liga – pateikti  med. pažymą, jei dalyvauja užsienio klubų 

varžybose, privaloma pateikti tvarkaraštį, jeigu dubliuojasi su įskaitinėmis varžybomis.  

NUTARTA. Taikyti išimtį (turi būti pateikti tai įrodantys dokumentai), įrašyti į jaunių rinktinės 

sudarymo kriterijus.   

Dėl suaugusių rinktinės kriterijų papildomų pasiūlymų taip pat nebuvo, išskyrus dėl išbraukimo 

pasaulinio reitingo. 

Sprendžiant šį klausimą iškilo problema dėl Baltijos šalių čempionato dalyvių. Rinktinės treneris 

informavo, kad treneris bendravo su beveik visais 9-o sportininkais, kurie dėl įvairių priežasčių atsisakė 

atstovauti rinktinei šiose varžybose, todėl treneris pasiūlė jaunesnių sportininkų rinktinę. Prezidentės 

nuomone šis sprendimas nebuvo teisingas, nes šiose varžybose mes galime būti nugalėtojai ir būtina 

siųsti suaugusius, kurių dauguma žaidžia Lietuvos ar užsienio lygose. LSTA VK narys Matas Skučas 

pritaria prezidentei, kad šiose varžybose esame konkurencingi, kur galime parodyti rezultatą, taigi turime 

siųsti vyrų rinktinę. Peržiūrėjęs Vokietijos tvarkaraščius Matas Skučas konstatavo faktą, kad tik vienas 

sportininkas iš išvardinto sąrašo varžybų savaitgalį turi mačą Vokietijoje, todėl negali teigti, kad dėl 

varžybų atsisako atstovauti rinktinei. Ir svarbu atkreipti dėmesį į tą faktą, kad sportininkai, kai vyksta į 

EČ nori visi vykti, o į Baltijos čempionatą - atstovauti rinktinei nenori. Todėl siūlo pasiūlyti ir 

neapklaustų sportininkų dėl jų atstovavimo rinktinei Baltijos šalių čempionate, bent jau 12-o žaidėjus ir 

pirmi du sportininkai turėtų būti suaugę, konkurencingi vyrai, kurie galėtų varžytis, o trečią 

perspektyviausią jaunį siųsti.  

LSTA viceprezidentas Evaldas Skyrius pritaria, kad ieškant rėmėjų būtina rodyti bent kokius pasiekimus 

ir turime naudotis šią situacija, siųsti sportininkus, kurie galėtų būti nugalėtojais šiose varžybose. Garbės 

prezidentas R. Balaiša taip pat pritaria, kad reikia kalbėtis su sportininkais ir išsiaiškinti nenoro atstovauti 

rinktinei, kad nepatirtume vėl tokio nusivylimo kaip per Europos atrankos varžybas, ieškoti būdų, kad 

sportininkai būtų suinteresuoti žaisti.  

NUTARTA: Rinktinės treneriui pareikšti pastabą, kad jis nesilaiko rinktinės atrankos kriterijų. Dar kartą 

pakalbėti su sportininkais ir visiems iš 12-o sąrašo pasiūlyti atstovauti rinktinei Baltijos šalių čempionate 

ir išsiaiškinti nenoro atstovauti rinktinei priežastis. 
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2. SVARSTYTA. Informacija apie lapkričio 13-14 d. vykusį trenerių seminarą. 

Pranešėjas – Matas Skučas informuoja, kad lapkričio 13-14 d. Vilniuje vyko seminaras, 

bendradarbiaujant su Europos stalo teniso sąjunga. Lektorius - nacionalinės rinktinės treneris Nevenas 

Karkovičius iš Kroatijos. Lektorius dalinosi savo praktinėmis žiniomis, ką išbandęs, kaip jas panaudojo 

praktikoje, su konkrečiais pavyzdžiais. Džiugu, kad atvyko 20 stalo teniso trenerių iš Lietuvos, 2 atstovai 

iš Latvijos ir kad dalyvavo dauguma tų pačių trenerių, kurie dalyvavo seminare pirmą kartą prieš du 

metus. Dabar liko tik paruošti video medžiagą, sukarpyti į tam tikras dalis ir įkelti į svetainę. Seminaro 

dalyviams yra išsiųsta apklausos anketa ir laukiamas grįžtamasis ryšys. Matas dėkoja už pagalbą 

organizuojant seminarą: Eglei, Justei ir Gabrielei. 

  

3. SVARSTYTA. 2022 metų varžybų kalendoriaus tvirtinimas. 

Pranešėja - generalinė sekretorė Justė Mažeikienė informuoja, kad 2022 m. kalendoriaus projektą 

išsiuntė VK nariams el.paštu. Pirmas pusmetis sudarytas taip, kaip ir turėtų vykti varžybos, tačiau 

antrame pusmetyje pasikeitimų dar gali būti. Nėra žinomos 2022-2023 sezono lygų varžybų datos, nes 

su STL esame pasirašę sutartį metams. Po sezono apžvelgsime situaciją. LSTA pasileika teisę datas 

keisti. Siūlau patvirti 2022 m. LSTA renginių kalendorių.  

NUTARTA: vienbalsiai patvirtintas.  

 

4. SVARTYTA. Dėl Šiaurės šalių čempionato organizacinio komiteto sudarymo. 

 Pranešėjas - viceprezidentas Evaldas Skyrius išvardino sąrašą svarbiausių darbų, kuriuos reikės atlikti, 

norint tinkamai suorganizuoti tokį didelį ir svarbų renginį. Dėl to reikia sudaryti organizacinį komitetą, 

mažiausiai iš 4 žmonių. Taip pat reikia nuspręsti kokius oficialius asmenis kviesime, kaip juos 

priimsime, sudaryti detalią varžybų sąmatą. Garb. prezidentas R.Balaiša pritaria, kad atsakomybė yra 

didelė ir kartu primena, kad gen. sekretorė J.Mažeikienė ir tarptautinių ryšių atstovė E.Kažytė turi 

patirties tokių varžybų, o taip pat tokių varžybų organizavimui yra parengtas planas, kurį reikėtų 

peržiūrėti, pakoreguoti, papildyti ir jo laikytis. Tam, kad populiarinti stalo tenisą, siūlo sudaryti sutartį 

su LRT dėl transliacijos, dėl to reikia susisiekti su LRT ir rezervuoti datas. 

NUTARTA: peržiūrėti ir papildyti planą, o gruodžio mėnesį vyksiančiame LSTA VK posėdyje sudaryti 

organizacinį komitetą ir paskirstyti darbus.  

 

5. SVARSTYTA. 2021 metų atliktų darbų apžvalga ir naujų užduočių aptarimas.   

Pranešėja - prezidentė Inga Navickienė apžvelgia atliktų darbų sąrašą ir ragina visus LSTA VK narius 

laikytis strateginio plano, kad kiekvienas VK narys peržiūrėtų numatytas užduotis ir jas atliktų, 

nelaukdami raginimo. Taip pat padėkoja prisidėjusiems prie svarbių darbų įgyvendinimo: seminaro 

organizatoriams: E.Kažytei, M. Skučui, J.Mažeikienei, G.Matukaitytei, viceprezidentui Evaldui Skyriui 

pagalbos dėl pagalbos LSC įsigyjant grindų dangą, už kantrybę   Gabrielei Matukaitytei – Klimienei, 

tarpininkavusiai kuriant naują asociacijos logotipą, su kuriuo visi supažindinti ir reikia tik patvirtinti. 

 NUTARTA: patvirtinti naują LSTA logotipą.  

 

6. SVARSTYTA. Dėl užbaigiamojo 2021 metų posėdžio surengimo. 

Pranešėja – prezidentė Inga Navickienė siūlo TOP-12 pirmenybėse kaip ir anksčiau skirti už pirmą vietą 

150 Eur. Viceprezidentas Evaldas Skyrius siūlo apie TOP -12 žaidėjus surinkti svarbiausią informaciją, 

kurią turėtume pateikti pristatant sportininkus, kad didinti žaidėjų žinomumą.  

Prezidentė kviečia visus LSTA VK narius atvykti stebėti Lietuvos TOP-12 pirmenybes, o po uždarymo 

padaryti trumpą LSTA VK narių posėdį ir patvirtinti perkeltus klausimus.  
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Prezidentė                                                                           Inga Navickienė    

          

 

Posėdžio sekretorė                 Justė Mažeikienė 


