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LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA 

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS 

2018 m. kovo mėn. 2 d. Nr. 2 

 

Pradžia 14:00 val., pabaiga 15  val. 

Posėdžio pirmininkė: Inga Navickienė 

Posėdžio sekretorė: Justė Mažeikienė 

 

Dalyvavo: VK nariai - Inga Navickienė, Justė Mažeikienė, Raimondas Jackevičius, Romualdas 

Franckaitis,  Skirmantas Skrinskas, Valdas Martinkus, Romas Stankevičius, Aurelija Kybartaitė. 

Teisės ir etikos komisijos pirmininkas  Kazimieras Gaigalis, LSTA tarptautinių santykių vadovė 

Eglė Kažytė, garbės prezidentas Rimgaudas Balaiša.  

Nedalyvavo: Gediminas Ušackas 

DARBOTVARKĖ 

 

1. LSTA rinkiminės  konferencijos datos tvirtinimas. Justė Mažeikienė,  5 min.  

SVARSTYTA: siūloma rinkimų data 2018 m. balandžio 12 arba balandžio 20 d. 13 val. 

registracija, 13:45 rinkimų pradžia.  

 Balsavimas: 6 už balandžio 20 d.  

NUTARTA: LSTA prezidento rinkimai vyks 2018 m. balandžio 20 d. 13:45 

2. Klausimų susijusių su LSTA rinkimine – ataskaitine konferencija svarstymas ir tvirtinimas:  

• Kandidato į LSTA prezidentus anketos, gyvenimo aprašymo formos, deklaracijos dėl 

nepriekaištingos reputacijos tvirtinimas. 

• Rinkiminės komisijos sudarymas, mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos siūlymas. 

Inga Navickienė, Justė Mažeikienė 15 min. 

SVARSTYTA: mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos sudėtis. Sekretoriato nariai.  

NUTARTA: mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos nariai: Arvydas Litvinas, Rytis 

Velička,  Kazimieras Gaigalis.  Sekretoriatas -  Justė Mažeikienė ir Guoda Petkevičiūtė.  

Kandidato į LSTA prezidentus anketa, gyvenimo aprašymo formą, deklaracija dėl 

nepriekaištingos reputacijos – patvirtinta 2017 m. prieš rinkimus ir šiems rinkimams lieka tie 

patys reikalavimai.  

3. Naujų narių priėmimas ir nemokių narių pašalinimas. Pateikti naujų narių prašymus, veiklos 

dokumentus. Skirmantas Skrinskas,  10  min.  

SVARSTYTA: prezidentė Inga Navickienė sako, kad peržiūrėjus asociacijų veiklą, kurios 

pateikė prašymus tapti LSTA nariais, išskyrus „Grigiškių stalo teniso kluba“, kyla klausimas ar  

tikrai yra vystoma veikla susijusi su stalo tenisu. Įstatuose per rinkimus galima bus papildyti ir 
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numatyti terminą kada reikėtų priimti narius ir, kad narių svarstymas ir priėmimas vyktų per 

metinę konferenciją. Valdas Martinkus sako, kad trys nariai yra trys tie patys žmonės ir trys 

vaikai, nėra logikos visas asociacijas priimti. Negali būti visur tie patys žmonės.  

R. Balaiša siūlo iki rinkimų naujų narių nepriimti.  

Aurelija Kybartaitė sako,kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu, LSTA 

yra savo narių interesams atstovaujantis juridinis asmuo, todėl jis negali nepriimti kitų narių, jei 

jie atitinka LSTA įstatuose nustatytus reikalavimus, be to LSTA įstatuose numatyta, kad tokie 

prašymai nagrinėjami paprastai per 1 mėn. Reikalavimai šiems prašymams turi būti taikomi 

tokie, kokie galiojo prašymų pateikimo dieną, o ne tie, kurie pradės galioti kažkada O jei mes 

nepriimam, tai turi būti motyvuotas atsakymas kodėl nepriimam. 

Viceprezidentas Skirmantas Skrinskas siūlo balsuoti už kandidatus būti LSTA nariais arba 

balsuoti, kad naujų narių priėmimą svarstyti po rinkimų. 

NUTARTA: balsuoti už naujų narių priėmimą po LSTA prezidento rinkimų. 7 LSTA VK nariai 

pasisakė už naujų narių priėmimo į LSTA narius svarstymą po LSTA 2018 m. prezidento 

rinkimų.  

4. Renginių finansavimo paskirstymas pagal rinktines ir 2018 m. biudžeto  tvirtinimas. Justė 

Mažeikienė, 20 min. 

SVARSTYTA: 2018 m. renginių preliminarus finansavimas. Gen. sekretorė J. Mažeikienė 

pristato metų renginius ir kokios sumos yra paskirtos. Sumos metų eigoje gali keistis, likutis bus 

panaudojamas kitoms varžyboms.  

NUTARTA: patvirtinti 2018 m. preliminarų renginių finansavimo planą.  

Einamieji klausimai 

1) dėl „selection“ stovyklų finansavimo. Jei sportininkas yra atrinktas į „development“ stovyklą 

ir gauna vardinį kvietimą, tai turi asociacija finansiškai prisidėti, o „selection“ stovykloms nėra 

lėšų. Jei pirmam numeriui apmoka ETTU tai kitą likusią dalį patys turi susimokėti. „Selection“ 

stovykloms LSTA lėšų neskirs.  

Siūlo Kybartaitė įdėti į svetainę kada vyksta ir kur vyksta stovykla, parašyti, kad asociacija 

neskirs lėšų, kur vyks atrankinės varžybos dėl patekimo. Kviečiami dalyvauti du berniukai ir dvi 

mergaites. Kur artimesnė šalis ir kur pigiau nuvažiuoti ten galima kažkiek prisidėti, o kur 

brangu, ten tegu važiuoja kas nori ir kas gali.  

2) finansavimas pagal prašymą dėl G. Abaravičiūtės, Vengrijos Open ir I. Šišanovo dėl 

„Development“ stovyklos. 

Prezidentė siūlo Gabijai Abaravičiūtei skirti 300 eur už Vengrijos Open, o Šišanovui 500 eur 

skirti „Development“ stovyklai. 

R. Balaiša sako, kad dėl pinigų skyrimo asmenims, kurie turi vardinius kvietimus dalyvauti 

ETTU stovyklose, jis siūlė apmokėti viską tokiems asmenims, tokia yra nusistovėjusi praktika. 

A. Kybartaitė paklausė, kad kai Laura turėjo vardinį kvietimą 2016 metais atrankos stovykloje 

Slovėnijoje, jai buvo skirta 100 eurų, jis atsakė, kad tokio atvejo neatsimena. 

NUTARTA: G. Abaravičiūtei skirti 300, o I. Šišanovui 500 eurų.  

Iš LSTA biudžeto 2018 metams bus skirta  maksimum 3500 eur mini jaunučiams.  

3) Patvirtinti Trenerių tarybos sprendimą dėl varžybų koeficiento skaičiuojant sportininkų 

reitingą. 

NUTARTA: patvirtinti ir nuo 2018 m. kovo 1 d. skaičiuoti pagal naują koeficientą.  
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 4) gavus stalo teniso klubo laišką dėl nenoro tęsti narystės, išbraukti „Hel pongas“ iš LSTA 

narių sąrašo. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė               Inga Navickienė 

 

Posėdžio sekretorė      Justė Mažeikienė 

 

 

   


