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2017 m. gegužės – rugpjūčio mėn. LSTA veiklos ataskaita 
 

1.  Atlikta LSTA bendruomenės apklausa, sulaukta virš 50 įvairių pastabų ir siūlymų. Jie 

susisteminti, nuolat papildomi. 

2.  LSTA pradėjo vykdyti Vykdomojo komiteto narių posėdžius kiekvieną mėnesį. 

3.  VK posėdžiai paskelbti viešais ir į juos galima registruotis stebėtojams. 

4.  VK posėdžių dienotvarkė pradėta skelbti likus 3 dienoms iki posėdžio (svetainėje ir 

FB grupėje), kad suinteresuoti asmenys galėtų susipažinti kokie klausimai bus 

svarstomi ir registruotis į posėdį 

5.  VK įvykusių posėdžių protokolai (su priimtais nutarimais) pradėti skelbti tinklapyje ir 

LSTA FB grupėje. 

6.  Sukurtos 8 darbo grupės (finansų, renginių organizavimo, teisėjų, užsienio, lygų 

reikalų, trenerių ruošimo, motyvavimo, IT specialistų, operatyvinė grupė), jų viduje 

bandoma išdiskutuoti ir susisteminti pagrindines problemas ir pasiūlymus. 

7.  Kiekvieną trečiadienį nuo 11 iki 13 val. LSTA biure vyksta operatyvinės grupės 

susitikimai, kuriuose sprendžiami įvairūs klausimai. Juose taip pat dalyvauti gali bet 

kas iš teniso bendruomenės (prieš tai užsiregistravę elektroniniu paštu 

info@stalotenisas.lt). 

8.  Atnaujinta LSTA internetinė svetainė, kurioje: 

-nebėra virusų  

-pritaikyta mob. tel. 

-paskelbti teisėjų sąrašai su kontaktais 

-paskelbti trenerių sąrašai su kontaktais 

-paskelbti LSTA narių sąrašai 

-paskelbtame VK narių sąraše atsiras nuotraukos su narių prisistatymu (jau atlikta foto 

sesija, medžiaga ruošiama) 

-paskelbta LSTA finansinė ataskaita 

-paskelba Trenerių tarybos rinkimų tvarka (gali keistis, peržiūrinėja teisininkas) 

-paskelbta išsami informacija apie klubus, kur galima mokytis stalo teniso (ruošiama) 

-sukurtos vietos sponsorių reklamai 

-atsirado nauji meniu punktai Teisėjai, Treneriai, Lygos, kurie nuolat papildomi nauja 

info 

-ir kt. 

9.  Atnaujinta LSTA Facebook grupė, joje pradėtos skelbti ne tik naujienos, bet ir 

informacija iš LSTA gyvenimo, kviečiama dalintis informacija ir teniso bendruomenę. 

10.  Į LSTA priimtas naujas narys,- „Riešės stalo teniso klubas“ 

11.  Surengtas Lietuvos komandinio čempionato finalas, Kaune.  

12.  Pasaulio čempionate Lietuvos moterų ir vyrų rinktinėms atstovauti finansavimas 

gautas 6 žaidėjams. 

13.  Finansuotos jaunių, jaunučių stovyklos prieš Europos jaunių čempionatą.  

14.  Į Europos jaunių-jaunučių čempionatą važiavo 11 žaidėjų ir 4 treneriai. 15 žmonių 



________________________________________________________________________ 

Įm.kodas: 190783878, AB SEB bankas, Banko kodas: 70440, A/s : LT 837044060000279322 

LSTA apmokėjo kelionės, draudimo išlaidas, 14 apmokėjo akreditacijos išlaidas, buvo 

visiems skirta apranga (marškinėliai, šortai, treningai ir po vieną gumą). 

15.  Surengtos X-osios pasaulio lietuvių žaidynės Kaune. 

16.  Apmokėta 5 vaikų ir trenerės kelionė į Vengriją ir trenerės bei vienos sportininkės 

akreditacija. „ETTU EUROTALENTS PRE-SELECTION CAMP“ stovykla.  

17.  Apmokėta 4 žaidėjams ir 2 treneriams kelionės ir akreditacijos išlaidos Europos mini 

jaunučių čempionate. Iš viso išvažiavo 12 vaikų į čempionatą.  

18.  Surengta Lietuvos moterų rinktinės stovykla Druskininkuose prieš Europos 

čempionatą.  

19.  Į ETTU EUROTALENT Development stovyklą išvyko vardinius kvietimus gavę 3 

sportininkai ir trenerė. Apmokėtos dalyvių kelionės bilietų ir trenerės akreditacijos 

išlaidos. (dalyvių akreditaciją finansuoja ETTU) 

20.  Į Slovėnijos atvirą jaunių ir jaunučių čempionatą užregistruoti 3 žaidėjai ir trenerė. 

Visus finansuos LSTA. 

21.  Į Lenkijos atvirą čempionatą užregistruoti 3 žaidėjai. Visus finansuos LSTA.  

22.  Surengtas tarptautinis turnyras Br. Balaišienei atminti, Vilniuje. 

23.  Lietuvos jaunių ir jaunučių rinktinėms gautas finansavimas vykti į Estiją, į Šiaurės 

šalių čempionatą.  

24.  Lietuvos jaunių merginų ir vaikinų rinktinės vyko į Baltijos jūros šalių žaidynes į 

Bresto (Baltarusija) 

25.  Surengtos Baltijos jaunių TOP-10 pirmenybės Panevėžyje.  

26.  Mažiesiems stalo tenisininkams vykstantiems į tarptautines varžybas,  skiriama 

apranga (šortai, marškinėliai).  

27.  Paskelbtas konkursas dėl Lietuvos vyrų rinktinės trenerio. Lietuvos vyrų rinktinės 

treneriu Vk posėdyje patvirtintas – treneris Artūras Orlovas. 

28.  Įvykdytas konkursas ir atrinkta buhalterinė įmonė, kuri tvarko LSTA buhalteriją.  

29.  Įvykdytas ir vis dar tęsiasi buhalterijos perdavimas, nes ilgas procesas, reikalauja 

pastangų. Panaikinti ex buhalterės įgaliojimai, suteikti naujajai (Sodrai, VMI, Reg. 

Centrui) 

30.  LSTA atrinko ir įdarbino pusei etato asistentę-apskaitininkę. 

31.  Pajungti nauji asmenys (prezidentas, generalinė sekretorė ir asistentė) prie sąskaitų 

valdymo SEB banke. 

32.  Varžybų metu bus sveikinami dalyviai, stebimas teisėjų darbas, renginio kokybė. Už 

tai bus atsakingas LSTA paskirtas žmogus (komisaras), kuris po renginio paruoš 

ataskaitą. Kas paskirtas komisaru 2017 m. skelbiama LSTA svetainėje. 

33.  Patvirtintos taisyklės ir kriterijai dėl piniginių prizų. Jauniams-jaunučiams ir jų 

treneriams piniginiai prizai išmokėti pagal patvirtintą sistemą po Europos jaunių – 

jaunučių čempionato. 

34.  Pasikeitė žaidėjo licencijos mokestis, vaikams - 6 eurai (buvo 5), suaugusiems - 12 

eurų (buvo 10), nebeliko studentų privilegijos.  

35.  Lygų problemos susistemintos, judama pokyčių link. Tiek operatyvinė grupė, tiek VK 

nuolat diskutuoja šiuo klausimu, judama link sprendimo, dėl ilgalaikių pokyčių ir 

situacijos gerinimo. 

36.  Atlikta apklausa ir analizė ką rėmėjams siūlo kitos sporto federacijos ir paruoštas 

LSTA naudų paketas potencialiems rėmėjams. 

37.  Paruošti potencialių rėmėjų sąrašai Lietuvoje, keli skirtingi segmentai. 

38.  Paruoštas kreipimąsis  galimiems aprangos, inventoriaus rėmėjams iš užsienio, 

atrinktas jų sąrašas (apie 30 įmonių), pradedamas darbas dėl rėmėjų paieškos. 

39.  Įvykdyta pirminė analizė IT sistemai dėl reitingų skaičiavimo. Atrinkta programinė 
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įranga, kuri geriausiai atitiktų LSTA poreikius. Planuojama (vyksta komunikacija, 

aiškinamasi diegimo ir pakeitimų terminai, vyksta derybos) įsigyti ir adaptuoti šią 

programą iki 2018 m sausio. 

40.  Surasta ir priimta praktikantė 

41.  Atlikta aprangos inventorizacija  

42.  Įvyko keliolika prezidento susitikimų akis į akį su suinteresuotais asmenimis – LSTA 

treneriais, teisėjais, klubų savininkais, kitų asociacijų prezidentais ir t.t. Išklausyta ir 

perkelinėjama geroji praktika, lyginamos nuomonės ir pastabos. 

43.  Patvirtinti notaro ir įregistruoti Registrų centre paskutinio LSTA suvažiavimo įstatų 

pakeitimai. 

44.  Atnaujintas lygų dalyvių sąrašas. 

45.  Pradėtas LSTA narysčių mokesčio kontroliavimo procesas. Nesumokėję klubai gavo 

įspėjimus apie šalinimą iš LSTA. 

46.  Darbų užtikrinimui, bei modernesniam, efektyvesniam komunikavimui LSTA viduje 

pradėta naudotis programomis Google doc., Trello ir kt. priemonėmis. 

47.  Paskelbta 2017/2018 m. naujojo sezono lygų registracija.  

48.  Kiekvieną dieną vyksta komunikacija su interesantais.  

49.  Pradėta modernizuoti žaidėjų licencijų sistema. Popierinės licenzijų kortėlės keičiamos 

į viešą informaciją LSTA svetainėje.  

50.  Organizuojami ir Rugsėjo 17-26, Vilniuje,  vyks ITTF (tarptautinė stalo teniso 

federacija) finansuojami trenerių kursai „level 2“, kuriuose dalyvaus treneriai, kurie 

dalyvavo „level 1“ 

 

51.  
Pradėtas analizuoti ir spęsti LYGŲ kokybės gerinimo klausimas. Kuriama grupė, kuri 

bus atsakinga už lygų modernizavimą ir administravimą. Tema labai plati, todėl tai 

ilgalaikis projektas. 

52.  Pradėtas naujų narių į LSTA pritraukimą darbas. Padarytas sąrašas potencialių stalo 

teniso klubų – kandidatų, su kuriais bus bendraujama. 

53.  Daromos gairės 2018 metų projektų rašymui, finansavimui gauti iš Kūno kultūros ir  

sporto departamento. Numatyta prašyti finansavimo šiems projektams:  

-Didelio sportinio meistriškumo plėtotei 

-Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas 

 

 

 

 


