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Lietuvos stalo teniso asociacijos vykdomojo komiteto
nariams

2017 08 23 Nr. 06
Vilnius

DĖL LSTA VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO
Informuoju, kad š. m. rugpjūčio 30 d. (trečiadienis) 11:00 val. Kūno kultūros ir sporto
departamente (Žemaitės g. 6, Vilnius), I-oje konferencijų salėje vyks LSTA Vykdomojo
komiteto narių posėdis.
DARBOTVARKĖ:
1. VK narių fotosesija. Kam to reikia? Papildomas LSTA žinomumas, skaidrumas, motyvacija.
Naudojimas žiniasklaidoje. Prie foto galima pridėti informaciją su pasiekimais.
Rekomenduojama atvykti šiek tiek anksčiau, nes fotografas bus nuo 10:30 (jei norite ramiau
nusifotografuoti) (~30 min.).
2. Patvirtinti Lietuvos vyrų rinktinės trenerį. Kandidatas Artūras Orlovas. J. Mažeikienė (5 min.)
3. Sportininkų ir trenerių akreditacija, bilietai. Kokia tvarka renkantis? Kas atsakingas už
sprendimus? Maistpinigiai. Apklausus 4 federacijas paaiškėjo, kad nei viena federacija nemoka
daugiau maistpinigių nei numatytos maistpinigių normos. Didesnius maistpinigius mokėti
galima, tačiau viršijus leistiną normą jie bus apmokestinti. Ar LSTA laikysis leidžiamų
maistpinigių normų? Ar turi LSTA galimybių mokėti sportininkams ir treneriams daugiau? J.
Mažeikienė (10 min.)
4. Trenerių tarybos rinkimų tvarka, preliminaraus projekto gairių aptarimas. G. Ušackas ir L.
Jančiūnas (10 min).
5. Motyvacija radusiems remėjus. Siūloma 10 % nuo gautos paramos sumos neatskaičius
mokesčių. L. Jančiūnas (5 min.)
6. VK narių atsakymas į raštus, pretenzijas, skundus. Siūloma per 20 dienų atsakyti į gautus
raštus. ( H. Alon siūlymas). L. Jančiūnas (5 min.)
7. Prieš kiekvienas LSTA rengiamas varžybas siūloma groti Lietuvos himną, tarti sveikinimo
žodį (H. Alon siūlymas). Diskusija apie galimybes + kas atsakingas už tai turėtų būti –
vyr.teisėjas, varžybų komisaras? Siūloma padaryti/paskelbti sąrašą varžybų su numatytais
atsakingais asmenimis iki 2018 m. Aptarti Jackevičiaus pasiūlymus. L. Jančiūnas ir R.
Jackevičius (15 min.). Priedas nr.1
9. Diskusijai. Siūloma lygų administravimui skirti atsakingus asmenis, pasiūlyti jiems
motyvacinę sistemą. Priežąstys – LSTA tam trūksta esamų resursų ir pajėgumu, o spręstinų
dalykų daug, reik atsakingos ir motyvuotos komandos.
Siūloma:
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1) Lygas administruotų, organizuotų komandų susitikimus, tik tų trijų asmenų komanda (pvz.:
Jackevičius, Martinkus, Kybartaitė).
2) Finansiškai lygas administruojanti asmenų grupė galėtų nepriklausomai nuo asociacijos
disponuoti surinktomis piniginėmis lėšomis, o LSTA mokėti sutartą pinigų sumą nuo komandos
startinio mokesčio (už reitingo skaičiavimą, informacijos įkėlimą, pateikimą internetiniame
puslapyje, ir pan.)
3) Kadangi lygos yra daug dalyvių pritraukiantys renginiai, bendradarbiauti su rėmėjais, didelio
masiškumo renginiuose pateikiant patrauklias sąlygas reklamuotis bei pateikti savo produkciją
(paslaugas);
kokia nauda:
- dirbs asmenys, suinteresuoti užsidirbti, todėl stengsis padaryti renginius patrauklius,
pritraukiant kuo daugiau žmonių (ne tik dalyvių, bet ir šiaip aistruolių, žiūrovų, įmonių norinčių
pasireklamuoti ir surasti savo nišą šioje rinkoje. A. Kybartaitė (20 min).
10. Jaunių jaunučių rinktinių trenerių ataskaitos pranešėjai: 12:30 Saulius Bureika, 12:35 Hen
Alon, 12:40 Valdas Martinkus (viso 15 min.).
11. Koks galimas maksimalus žaidėjų iš užsienio skaičius komandoje, dalyvaujant Lietuvos
komandiniame čempionate (lygose). Problema - nėra numatyta lygų nuostatuose. Siūloma
nustatyti ir patvirtinti naują tvarką. Siūloma paskelbti naują tvarką LSTA svetainėje R.
Jackevičius (15 min.).
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