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LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA 

VYKDOMOJO KOMITETO NEEILINIS POSĖDIS 

2022 m. sausio 12 d. Nr. 1 

 

 

 

Pradžia: 12:00 val., pabaiga 13:15  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 Skučas, Matas Vilkas, Viktoras 

Frizelis, Gediminas Gataveckas.  

Nedalyvavo: Žygimantas Maleckas, Lina Sabaliauskienė. 

 

DARBOTVARKĖ 

 

1. SVARSTYTA. Teisės ir etikos komisijos pateiktos išvados svarstymas. 

 Pranešėja – p. Inga Navickienė, LSTA prezidentė 

2022 m. sausio 10 d. buvo gautas ir elektroniniu paštu visiems VK nariams išsiųstas susipažinti 

LSTA Teisės ir etikos komisijos atsakymas į Andriaus Preidžiaus skundą.  

Kadangi visi VK nariai buvo susipažinę su Teisės ir etikos komisijos išvada, buvo siūloma 

patvirtinti arba, atsiradus naujiems faktams, grąžinti papildyti išvadą naujomis aplinkybėmis.  

VK narės Aurelijos Kybartaitės nuomone tyrimo išvada nėra objektyvi, nes smūgio sudavimo 

faktas nustatytas tik sesių E. ir K. Ryliškyčių pasakojimais. Jos savo poziciją pateikė be priesaikos ir tai 

yra esminis momentas. Pateiktoje išvadoje nėra nurodyta kokia gali kilti atsakomybė asmenims kurie 

klaidina tyrimą arba sako netiesą, iš principo bet kuris apklausiamas asmuo gali „legaliai“ meluoti. 

Būtent dėl to yra pagrįsta abejonė manyti, kad padarytos išvados vien tik iš sesių pasakojimo, yra 

objektyvios. Maža to, visi kiti, kurie galėjo kažką matyti, - nematė, arba atsisakė pasakoti. Kitais 

objektyviais duomenimis (vaizdo įrašas, Latvijos teisėjų ar organizatorių pateiktais duomenimis) smūgio 

sudavimo fakto nenustatyta. Išvadoje nenurodyta dėl kokių aplinkybių kai kurie apklausiamieji atsisakė 

papasakoti apie įvykį. Taip pat nenurodyta dėl kokių priežasčių neapklausti nepilnamečiai Lietuvos stalo 

teniso delegacijos atstovai (delegacijoje nebuvo labai mažų vaikų, o jų pasakojimai nėra mažiau vertingi 
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už suaugusiųjų, ypač, kai dauguma atsisakė papasakoti) trūksta konkretumo. A. Kybartaitė siūlo buvo 

grąžinti Teisės ir etikos komisijai išvadą papildymui naujomis aplinkybėmis.  

A. Kybartaitė nusišalino nuo balsavimo, nes ją ir Valdo Martinkaus žmoną Liną Martinkę sieja 

daugiau nei tik dalykiniai santykiai (jos palaiko šiltus draugiškus santykius). 

A.Kybartaitei pritarė ir VK narė Gabrielė Matukaitytė-Klimienė.  

Visi kiti posėdyje dalyvavę VK nariai nesutiko su siūlymu grąžinti tyrimą papildymui, nes  

tyrimo medžiagoje yra nurodyti asmenys, kurie buvo apklausti ir pateikti atsakymai tų, kurie atsakė į 

apklausą. Jų manymu komisija darbą atliko gerai, nes išsamiai išnagrinėjo turimus parodymus, iš kurių 

padarė išvadą ir pateikė mums ją patvirtinti. Jei mes dabar neatsižvelgtume į jų išvadą, tai tuo atveju 

tyrimas buvo nereikalingas.  

             Pateikta išvada buvo padaryta remiantis LSTA Teisės ir etikos garbės kodeksu, kurį privalo 

turėti kiekviena sporto federacija ar asociacija pagal Lietuvos Respublikos Švietimo, Mokslo ir Sporto 

ministerijos reikalavimus. O tyrimo išvada yra ta, kad Teisės ir etikos kodeksas buvo pažeistas. 

Sportininkai turi žinoti, kad neetiškas elgesys nebus toleruojamas, juolab, kad V.Martinkus yra ir 

pedagogas, treneris, turintis rodyti jiems pavyzdį.  

Gen. sekretorė J. Mažeikienė siūlo balsuoti atsižvelgiant į teisės ir etikos komisijos išvadą.  

SIŪLYMAS: patvirtinti teisės ir etikos komisijos siūlomą išvadą: 

1) Valdui Martinkui skirti 3 mėnesių diskvalifikaciją, o konkrečiai: 3 mėn. dalyvauti 

tarptautinėse varžybose atstovaujant Lietuvos stalo teniso vyrų rinktinę; 

2) 3 mėn. draudimą dalyvauti Lietuvos stalo teniso asociacijos organizuojamose varžybose. 

3) Andriui Preidžiui ir Lietuvos vyrų rinktinės treneriui Artūrui Orlovui skirti drausminę sankciją 

įspėjimą.  

BALSAVIMAS: 6 UŽ, 2 PRIEŠ, 1 NUSIŠALINO NUO BALSAVIMO. 

NUTARTA: patvirtinti komisijos siūlomas drausmines nuobaudas: 

Valdas Martinkus yra diskvalifikuojamas 3 mėnesiams, t.y. nuo 2022 m. sausio 12 d. iki 2022 

m. balandžio 11 d., Andriui Preidžiui ir treneriui Artūrui Orlovui skiriamas įspėjimas.  

 

 

 

Prezidentė                                                                           Inga Navickienė    

          

 

Posėdžio sekretorė                 Justė Mažeikienė 


