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LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA 

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS 

2019 m. birželio 11 d. Nr. 3 

 Pradžia: 10:30 val., pabaiga: 14:30 val. 

Posėdžio pirmininkė: Inga Navickienė 

Posėdžio sekretorė: Justė Mažeikienė 

 

Dalyvavo: VK nariai – prezidentė Inga Navickienė, Justė Mažeikienė, Valdas Martinkus, 

Gediminas Ušackas, Evaldas Skyrius, Raimondas Jackevičius, Saulius Bureika, Silverijus 

Puotkalis. 

Nedalyvavo:  Aurelija Kybartaitė, Romualdas Franckaitis, Romas Stankevičius. 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. VK Narių pareigybės.   

LSTA prezidentė Inga Navickienė pasveikino visus susirinkusius į VK  posėdį. 

Prezidentė patikslino dėl narių pasiūlytų pareigybių, su kuriomis visi buvo supažindinti 

iki posėdžio. Prieštaraujančių dėl priskirtų pareigybių nebuvo. Jos bus įkeltos į svetainę, 

kad interesantai rūpimais klausimais kreiptųsi į atsakingus asmenis. VK nariams buvo 

priskirtos šios atsakomybės sritys: 

Prezidentė Inga Navickienė: 

1. Vadovauja LSTA ir LSTA VK veiklai. 

2. Atstovauja LSTA visose institucijose. 

3. Sudarinėja visas reikiamas sutartis. 

4. Tvirtina konkrečių renginių, priemonių sąmatas, disponuoja lėšomis sąmatoje 

numatytiems tikslams. 
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5. Tvirtina etatų sąrašą, samdo darbuotojus, sąmatos ribose nustato jiems atlyginimus. 

6. Nustato LSTA VK narių veiklos ir pareigų paskirstymą. 

Viceprezidentas Silverijus Puotkalis - atsakingas už rėmėjų paiešką ir komunikaciją su 

rėmėjais. Veteranų ir sporto klubų atstovas. 

Viceprezidentas Valdas Martinkus 

  - lygų koordinatorius (rengia komandinio čempionato visų lygų nuostatus, kalendorių – 

kartu su TT  pirmininku, sprendžia salių klausimą varžybų pravedimui, sprendžia 

klausimus ir ginčus, iškilusius lygų varžybų metu). 

Generalinė sekretorė Justė Mažeikienė 

1. Techniškai tvarko visą LSTA veiklą, finansus. 

2. Veda LSTA narių apskaitą. 

3. Prižiūri LSTA VK valdymo organų nutarimų vykdymą. 

4. Administruoja LSTA narių mokesčių surinkimą. 

5. Vadovauja sekretoriato darbui. 

6. Nustato sekretoriato darbo funkcijas ir reglamentą. 

7. Rengia LSTA biudžeto projektą ir pateikia jį LSTA VK. 

8. Parengia ir paskelbia LSTA VK patvirtintus kasmetinį sporto varžybų kalendorių, 

sporto varžybų nuostatus ir varžybų reglamentą. 

9. Kitos atsakomybės sritys aprašytos strateginiame plane. 

VK nariai: 

1. Evaldas Skyrius – atstovas su vyriausybinėmis organizacijomis ir sporto įstaigomis, 

rėmėjų paieška. 

2. Gediminas Ušackas – trenerių atstovas - Trenerių tarybos pirmininkas, funkcijos 

aprašytos Trenerių tarybos nuostatuose. 

3. Romas Stankevičius – Metodinė komisija, teikia metodinę informaciją, trenerių 

kvalifikacijos kėlimo seminarų organizavimas. 

4. Romualdas Franckaitis – Teisėjų kolegijos pirmininkas. Varžybų organizavimo ir 

vykdymo klausimai. 

5. Aurelija Kybartaitė –  teisiniai ir organizaciniai klausimai, bendradarbiavimas su 

savanorystės organizacijomis. 

6. Raimondas Jackevičius – LSTA vykdomų varžybų reglamentų principinių nuostatų 

sudarymas.  
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7. Saulius Bureika – atstovas sportininkams. Sportininkų, atstovaujančių Lietuvai, visų 

amžiaus grupių sudėtyse, varžybų rezultatų analizė ir išvados, pagalba trenerių tarybos 

pirmininkui.  

Visos užduotys yra suformuluotas strateginiame plane.  Akcentuojama sportininkų 

rengimo rezultatų analizė, jų pasirengimo stebėjimas sporto stovyklose. Teikti pasiūlymus 

dėl sportininkų skatinimo už pasiektus rezultatus.  

Prezidentė primena, kad ataskaitinės konferencijos metu asociacijos nariai prašė VK 

apsvarstyti Revizijos komisijos pirmininko elgesį – jo atsisakymą atlikti reviziją ir pateikti 

ataskaitą konferencijoje. Raimondas Jackevičius įpareigotas apie tai pasikalbėti su 

pirmininku Ryčiu Velička ir, jei jis nebenori atlikti šių pareigų, pasiūlyti jam parašyti 

atsistatydinimo raštą, kad galėtume rinkti naują pirmininką. Iki konferencijos jo pareigas 

turėtų perimti vienas iš komisijos narių. 

Raimondas Jackevičius siūlo rugsėjo mėnesį sušaukti trenerių posėdį, kuriame būtų iškelti 

ir aptarti rūpimi klausimai.  

BALSAVIMAS: patvirtinti priskirtas pareigybes, paskelbti jas svetainėje ir pagal tai 

nukreipti spręsti iškilusius klausimus. 

NUTARTA: vienbalsiai UŽ. 

2. Naujo sezono lygų klausimai. Mokesčio pristatymas (starto ir licencijų), lygų 

koordinavimas.  

Valdas Martinkus paruošė 3 lygų pakelto mokesčio variantus, su kuriais visi iš anksto 

buvo supažindinti. Pasiūlyta varžybų nuostatuose skelbti 2 varžybų dienas. Nuostatuose 

įrašyti, kad pirma diena - pasiruošimas varžyboms, o kita diena – varžybų diena. Tai pvz. 

IV - oje lygoje bus 20 ir 10 Eur. Taip būtų didesni maistpinigiai teisėjams. Pasiruošimas 

varžyboms ir jų pravedimas. 

BALSAVIMAS: skelbti 2 varžybų dienas ir mokėti maistpinigius teisėjams už dvi dienas. 

NUTARTA: vienbalsiai UŽ. 

Siūlymas vienoje salėje, tą pačią dieną (šeštadienį), tik skirtingu laiku vykdyti komandinio 

čempionato ir I lygos finalą. Pvz.: komadinio čempionato finalas 11 val., o I -os lygos 

finalas 14 ar 15 val.  

NUTARTA: 7 UŽ, vienas prieš. 

BALSAVIMAS: Sekmadienį vienu metu vykdyti II ir III lygos finalą, taip pat ir IV bei 

regionų finalų varžybas vienu metu. 

NUTARTA: 7 UŽ, vienas prieš 

Tai būtina suderinti su kitomis varžybomis, įtraukti į kalendorių ir iš anksto užsakyti salę. 
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SIŪLYMAS: pakelti visų lygų startinį mokestį 30 Eur. Padidinta suma bus skiriama 

teisėjavimo, finalų išlaidoms ir prizinio fondo išmokėjimui. 

BALSAVIMAS: vienbalsiai UŽ. 

SIŪLYMAS: iki spalio 1 d. (iki I lygų turo) kartu su komandų startiniu mokesčiu, 

sumokėti ir už žaidėjų licencijas. Laiku nesusimokėjus, neleisti komandoms dalyvauti 

varžybose. Atidėtas mokestis galimas tik pateikus garantinį raštą. Informuoti R. 

Ališauską, kad į moksleivių centro vykdomų varžybų nuostatus įtrauktų punktą dėl 

mokesčio už licencijas. Sportininkai, kurie nedalyvauja lygų varžybose, privalo sumokėti 

už licenciją iki varžybų. Nesusimokėjusiems neleisti dalyvauti.  

BALASAVIMAS: vienbalsiai UŽ. 

Lygų nuostatuose įrašyti, kad taurės dovanojamos ir už II-ą ir III-ią vietas.  

3. Reitingo mokestis nuo rugpjūčio 1 d.  

SIŪLYMAS: nuo rugpjūčio 1 d. įvesti mokestį už reitingą priklausomai nuo dalyvių 

skaičiaus varžybose – 1 dalyviui 1 Eur. 

BALSAVIMAS: vienbalsiai UŽ. 

SIŪLYMAS pakelti mokestį už licencijas: moksleiviams iki 8 Eur, studentams ir 

suaugusiems iki 15 Eur. Dalis lėšų turi būti skiriama viešinimui, dalis asistentui, kuris 

atliks papildomus darbus ir prižiūrės programą.  

BALSAVIMAS: nuo 2020 sausio 1 d. pakelti moksleivių licencijos mokestį iki 8 eur.  

NUTARTA: 7 už, vienas susilaiko 

BALSAVIMAS: pakelti studentų ir suaugusių iki 15 nuo 2020 sausio 1 d.  

NUTARTA: 7 už, 1 susilaiko.  

Prezidentė informavo, kad reikia įkelti į svetainę vienodas varžybų lenteles. Tai pat  ir dėl 

miestų čempionatų, lentelėje, kurioje nurodyti varžybų koeficientai, neįtraukti miestų 

čempionatai.  

SIŪLYMAS: miestų čempionatus įtraukti prie nemokamų varžybų, kaip ir kitų amžiaus 

grupių čempionatų, jų koeficientas – 1. 

BALSAVIMAS: vienbalsiai UŽ. 

Taip pat lentelėje turi būti pataisytas varžybų pavadinimas: miesto, rajono, Lietuvos 

rajonų Alytaus ir Klaipėdos miestų finalinės varžybos. 

 

4. Darbas su programa (licencijų žymėjimas, registracija į varžybas, reitingo skaičiavimas). 

Apmokymų planas.  
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Programuotojas jau beveik sutvarkė roles, kurias reikia pratestuoti ir tada galima skelbti 

mokymus. Pagal sutartį Valdas Martinkus turi paruošti naudojimosi programa vadovą ir 

pravesti mokymus. Jie numatomi rugsėjo pradžioje. Mokymus ves Valdas Martinkus. 

Einamieji klausimai: 

1) numatyta paruošti asistento pareigybes skelbti konkursą. Galimas variantas – ieškoti 

etatinės buhalterės, tada asistento darbus, kartu su savo darbais, atliks gen. sekretorė. 

 

2) Į Gediminą Ušacką kreipėsi treneriai su prašymu dėl apmokėjimo už trenerių nakvynę 

vienviečiuose kambariuose. VK nuomone, jeigu yra galimybė vienos lyties treneriams 

gyventi viename kambaryje, tai jie turi ir gyventi. Už pageidavimą gyventi 

vienviečiame kambaryje, kaip ir buvo nuspręsta ankstesniame posėdyje, treneriai 

sumoka nuostolį patys.  

 

3) Europos mini jaunučių čempionatas. Tie kas vyks automobiliu dėl saugumo privalo 

nakvoti važiuojant į čempionatą ir iš čempionato.  

 

Prezidentė                                                                               Inga Navickienė             

 

 

              


