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2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2021-04-12 

Vilnius   

 

 

 

Lietuvos stalo teniso asociacija, kodas 190783878, buveinės adresas Žemaitės g. 6, Vilnius (toliau asociacija), 

įsteigta 1996-11-27.     

  

Asociacija yra nevyriausybinė sporto organizacija, kuri rūpinasi stalo teniso sporto šakos plėtra Lietuvoje, jungia 

stalo tenisą vystančias kūno kultūros ir sporto organizacijas, klubus, sportininkus, sportuotojus, rėmėjus, 

koordinuoja asociacijos narių veiklą, atstovauja narių interesams, juos gina ir tenkina kitus viešuosius interesus, 

dalyvauja panašius tikslus turinčių Lietuvos ir tarptautinių organizacijų veikloje. 

Asociacijos veiklos pagrindiniai tikslai 

 

➢ plėtoti ir populiarinti stalo teniso sporto šaką Lietuvoje, panaudojant jį kaip fizinio auklėjimo ir sveikatos 

stiprinimo priemonę, 

➢ prisidėti prie valstybinės kūno kultūros ir sporto programos vykdymo,  

➢ užtikrinti sportininkų, trenerių, teisėjų nuolatinį tobulėjimą, ryšius su atitinkamomis Lietuvos ir užsienio 

organizacijomis, 

➢ užtikrinti nacionalinių rinktinių parengimą ir dalyvavimą įvairaus rango tarptautinėse varžybose (Pasaulio  

čempionate, Europos jaunių  čempionate, Europos asmeniniame čempionate ir kituose), kelti žaidėjų 

pasaulinį reitingą, 

➢ organizuoti ir vykdyti oficialius Lietuvos čempionatus (suaugusiųjų, U-21, U-18, U-15), 

➢ organizuoti treniruočių stovyklas. 

 

Asociacijos veikla 2020 metais  

 

COVID-19 pandemija turėjo įtakos Lietuvos stalo teniso asociacijos veiklai, kadangi paskelbus 

karantiną Lietuvos respublikoje atšauktos šalies sporto varžybos, atšaukti Lietuvoje turėję įvykti Lietuvos 

atviro jaunučių ir mini jaunučių čempionatas (dalyvių skaičius virš 200) ir Šiaurės Europos šalių 

čempionatas (dalyvių skaičius 150), taip pat visame pasaulyje įvedus sienų kontrolę stalo teniso rinktinės 

sportininkai neišvyko į tarptautines stalo teniso varžybas: Europos ir pasaulio čempionatus. LR 

Vyriausybei švelninant karantino apribojimų sąlygas, ataskaitiniais finansiniais metais Lietuvos stalo 

teniso asociacija įvykdė visus amžiaus grupių Lietuvos čempionatus.  

Svarbiausi 2020 metų projektai ir renginiai: 

➢ Lietuvos stalo teniso čempionatai (jaunučių, jaunių, jaunimo, suaugusių), 

➢ (2020-08-08) 2020 m. 46-asis Lietuvos veteranų stalo teniso čempionatas, 

➢ Baltijos šalių jaunių stalo teniso TOP-10 pirmenybės, 

➢ Lietuvos komandinis čempionatas, 

➢ Seminarai stalo teniso treneriams, 

➢ Jaunių ir jaunučių mokomosios treniruočių stovyklos. 
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Sportininkų pasiekimai 2020 metais:  

➢ Vasario 28 – kovo 2 dienomis vyko 90-asis Lietuvos stalo teniso čempionatas. Moterų dvejetų finale kovojo 

vilnietės SM „Tauras“ auklėtinės Kornelija ir Emilija Riliškytės (tren. Jolanta Prūsienė) prieš Auksę 

Rasimavičienę ir Ugnę Baskutytę (SM „Gaja“, tren. Viktoras Stankevičius). Pergalę rezultatu 3:0 pelnė 

Riliškytės ir tapo šios rungties čempionėmis. Vyrų dvejetų finale susitiko Ignas Navickas (SM „Gaja“, tren. 

Inga Navickienė) poroje su Kęstučiu Žeimiu (tren. Viktoras Rybakas, Vilkaviškis) ir Tomas Mikutis su 

Dovydu Bagdonu (tren. Ona Jucevičiūtė, Laukuva). Šio finalo ir dvejetų varžybų čempionais tapo Ignas 

Navickas su Kęstučiu Žeimiu, jie priešininkus nugalėjo rezultatu 3:0. Moterų finale dėl aukso medalio 

kovojo Kornelija Riliškytė su Vitalija Venckute. Vyko arši kova, taškas į tašką, sunku buvo nuspėti, kas 

taps šio čempionato nugalėtoja. Rezultatu 4:3 nugalėjo Kornelija Riliškytė. Finale susitiko du stipriausi 

pagal Lietuvos reitingą žaidėjai – Alfredas Udra ir Medardas Stankevičius. Medardui pavyko iškovoti aukso 

medalį, jis nugalėjo Alfredą rezultatu 4:2. 

➢ Rugpjūčio 29 d., Vilniuje vyko Baltijos šalių jaunių stalo teniso TOP-10 pirmenybės. Dalyvavo 10 merginų 

ir 10 vaikinų. Kiekvienas žaidėjas turėjo sužaisti 9 susitikimus per vieną dieną. Varžybose buvo laikomasi 

visų saugumo rekomendacijų dėl Covid – 19. Vaikinų grupėje nugalėtoju tapo lietuvis Lukas Laketčenko 

(gim.m. 2005, tren. Viktoras Frizelis), antrą vietą iškovojo Oskar Pukk (gim.m. 2002, tren. Vladimir Petrov) 

iš Estijos. Trečios vietos laimėtojas tapo Lukas Rimkus (gim.m. 2003, tren. Artūras Orlovas). Merginų 

grupėje pirmąją vietą iškovojo Kornelija Riliškytė (gim.m. 2003, tren. Jolanta Prūsienė), antrąją – Vitalia 

Reinol (gim.m. 2003, tren. Vladimir Petrov) iš Estijos, o trečios vietos laimėtoja tapo Emilija Riliškytė 

(gim.m. 2003, tren. Jolanta Prūsienė). 

 
Asociacijoje ataskaitinių metų pabaigoje buvo 31 narys, dirbo 2 darbuotojai. 

 

Gauta parama ir jos panaudojimas  

 

2020 metais asociacija gavo 106237 Eur finansavimo, tame tarpe 104541 Eur tikslinės (davėjui nustatant konkretų 

lėšų panaudojimą) bei 1696 Eur netikslinės. Gautas finansavimas panaudotas 2020 metų įstatuose numatytos 

veiklos sąnaudoms dengti. 

 

Tikslinės paramos šaltiniai: 

- Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija prie LR Vyriausybės 43436 Eur, panaudota     2020 

metais 43436 Eur, 

- "Lietuvos tautinis olimpinis komitetas", asociacija – 59600 Eur, panaudota 2020 metais 21590 Eur, liko 

nepanaudota 39995 Eur, 

- Labdaros ir paramos fondas „Perlo parama“ – 1500 Eur, panaudota 2020 metais, 

- UAB "Gelsva“ – 5 Eur, panaudota 2020 metais. 

Viso: 104541 Eur 

 

Netikslinės paramos šaltiniai: 

- Narių mokesčiai – 996 Eur, panaudota 2020 metais, 

- 2 proc. GPM - 700 Eur, panaudota 2020 metais. 

Viso: 1696 Eur 

 

 

Prezidentė         Inga Navickienė 

 

 


