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LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA 

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS 

                                             2022 m. gegužės 11 d. Nr. 7 

Pradžia: 12:00 val., pabaiga 14 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 - Klimienė, Aurelija Kybartaitė, Gediminas 

Gataveckas, Matas Skučas, Viktoras Frizelis, Matas Vilkas.  

 

Nedalyvavo: Lina Sabaliauskienė. 

 

DARBOTVARKĖ 

 

1. SVARSTYTA: Lygų sezono apklausos apžvalga. Pridedama: priedas nr. 1 

Pranešėja – p. Inga Navickienė, LSTA prezidentė 

Elektroniniu paštu VK nariams buvo išsiųsti apibendrinti lygų sezono apklausos rezultatai. 

Daugiausia pastabų buvo dėl varžybų vykdymo vietų (dideli atstumai) ir skiriamų baudų.  Kadangi 

LSTA konferencijoje nariai pasiūlė surengti konkursą dėl Lygų varžybų organizavimo ir  V.š.Į. 

„Stalo teniso lyga“ pateikė raštą dėl sutarties nutraukimo, buvo aptartas sprendimas dėl Lygų 

varžybų organizavimo konkurso paskelbimo. Iki pirmadienio (gegužės 16 d.) LSTA VK Nariai turi 

pateikti savo pasiūlymus dėl joms keliamų sąlygų ir tuomet paskelbsime konkursą. Iki penktadienio 

VK narių prezidentė I. Navickienė paprašė atsiųsti savo pastabas į pateiktus svarstymus/pasiūlymus, 

apibendrintus po Lygų apklausos ir suformuluoti klausimus V.š.Į. "Stalo teniso lyga" dėl pakeitimų, 

vykdant Lygų varžybas. Buvo sudaryta grupė, kuri aptars su šia organizacija keliamus klausimus. 

 

2. SVARSTYTA: Lietuvos vyrų rinktinės trenerio konkurso aptarimas (balandžio 15 d. 

konkurso pabaiga). Yra vienas kandidatas. Prašymas išsiųstas VK nariams el.paštu.  

Pranešėja – p. Inga Navickienė, LSTA prezidentė 

Prezidentė primena, kad kandidato prašymą ir kitus dokumentus LSTA VK Nariai gavo 

el.paštu ir siūlo balsuoti už kandidatą Artūrą Orlovą.  

BALSAVIMAS: vienbalsiai UŽ. 

NUTARTA: patvirtinti Artūrą Orlovą Lietuvos vyrų rinktinės treneriu 4-ių metų laikotarpiui, iki 

2026 m. gegužės 10 d. 

Taip pat įpareigotas Trenerių tarybos pirmininkas:  

-  perduoti informaciją naujai patvirtintam Lietuvos vyrų rinktinės treneriui iki gegužės 18 d. 

pateikti informaciją dėl LR narių, kurie šiais metais atstovaus Lietuvai tarptautinėse varžybose - 
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Europos čempionate, Šiaurės šalių čempionate, Europos atrankos komandiniame čempionate, ir 

pasiūlymus dėl suaugusių rinktinės narių atrankos kriterijų peržiūrėjimo ir koregavimo. 

-TT posėdyje išdiskutuoti klausimą dėl atstovavimo Lietuvai  Šiaurės šalių čempionate: kadangi 

gali dalyvauti 2 rinktinės, yra siūlymas pirmą rinktinę sudaryti iš vyrų/moterų rinktinės sudėties, 

antrą iš jaunių rinktinės. Taip pat nustatyti kokiam skaičiui sportininkų pagal eiliškumą siūlyti 

atstovauti rinktinei, jei yra atsisakoma, atstovauti rinktinei ir tą pačią ribą nustatyti TOP-12 

varžybose, tiek suaugusių, tiek jaunių TOP-12 pirmenybėse. 

 

3. SVARSTYTA Europos jaunių-jaunučių čempionato finansavimas. 

Pranešėja – p. Justė Mažeikienė, LSTA generalinė sekretorė 

Gen. sekretorė J. Mažeikienė primena, kad siuntė el.paštu informaciją dėl šioms varžyboms 

skiriamo finansavimo nuo 2016 m.  

SIŪLYMAS: finansuoti sportininkus, vykstančius į Europos jaunių ir jaunučių čempionatus tokiu 

principu: pilnai apmokėti dalyvavimą komandinėse varžybose - 6 paras, dar visiems po 1 parą 

asmeninėse varžybose, viso 7 paros. Norintys ilgiau pasilikti varžybose, turėtų ieškoti  finansavimo 

papildomoms paroms. Rinktinių treneriai finansavimą gali paskirstyti kitu principu, bet suma bus 

skirta pagal 7 paras. Patekus į 16-ą, bus grąžintos lėšos. Tai netaikoma jaunių merginų rinktinei - 

joms finansuojama 10 parų, kadangi praėjusiais metais su šita pačia sudėtimi buvo užimta aukšta 

10 vieta. 

BALSAVIMAS: 8 UŽ, 1 SUSILAIKĖ. 

NUTARTA: siūlymui pritarti.  

4. SVARSTYTA: Einamieji klausimai  

Prezidentė I. Navickienė  pasiūlė iki rugsėjo mėnesio apsvarstyti Lietuvos čempionato sistemos 

pasiūlymus dėl koregavimo, atsižvelgiant į apklausos rezultatus. Taip pat apsispręsti dėl LSTA 

Taurės varžybų. Jeigu jas nuspręsime vykdyti, tai siūlo jas vykdyti rugsėjo 3 d., sezono pradžioje ir 

ragina posėdžio dalyvius pateikti savo pastabas ir pasiūlymus iki birželio 10 d. 

 

 

LSTA prezidentė         Inga Navickienė     

 

 

 

 

 

Generalinė sekretorė                                 Justė Mažeikienė 

 

 

 

 

 

 


