LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA
ATASKAITINĖ KONFERENCIJA
2019 m. balandžio mėn. 10 d. Nr. 1
Pradžia: 14.00 val., pabaiga: 16.00 val.
Posėdžio pirmininkas: Inga Navickienė
Posėdžio sekretorė: Justė Mažeikienė

Dalyvavo: registracijos sąrašas pridedamas
DARBOTVARKĖ
1.

LSTA prezidentės Ingos Navickienės įžanginis žodis

2.

Procedūriniai klausimai:

•

kvorumo tvirtinimas

•

pirmininko rinkimas

•

sekretorės rinkimas

•

balsų skaičiavimo komisijos rinkimas

3.

LSTA 2018 m. veiklos ataskaita. Pranešėjas – Inga Navickienė, prezidentė

4.

2018 m. biudžeto ataskaita. Pranešėjas – Justė Mažeikienė, gen. sekretorė.

5.

Revizijos pirmininko pranešimas

6.

Konferencijos dokumentų tvirtinimas.

7.

Prašymų svarstymas dėl naujų LSTA narių priėmimo ir tvirtinimas.

8.

Konferencijos dalyvių klausimai, pasisakymai (klausimai pranešėjams ir registracija

pasisakymams pateikiami raštu į sekretoriatą)
9.

LSTA įstatų papildymų, pakeitimų, pasiūlymų svarstymas ir patvirtinimas.

Prezidentė Inga Navickienė pasveikina visus susirinkusius. J. Mažeikienė praneša, kad susirinko
18 narių, taigi kvorumas yra ir konferenciją galime tęsti. Konferencijos pirmininkė – Inga
Navickienė, sekretorė – Justė Mažeikienė, visi nariai priratia. Skaičiavimo komisijoje –
Eugenijus Jafimovas ir Vincas Franckaitis.
Inga Navickienė pristato 2018 metų veiklos ataskaitą (ataskaita pridedama) bei tikslus ir
uždavinius 2019 m.
Justė Mažeikienė pristato 2018 m. finansinę ataskaitą, bei sąnaudų ir pajamų ataskaitą
(pridedama).
SIŪLOMA: balsuoti už ataskaitų patvirtinimą vienu kartu už visas.
NUTARTA: balsuoti už visas ataskaitas vienu balsavimu.
BALSAVIMAS: patvirtinti 2018 m. veiklos ir finansines ataskaitas.
NUTARTA: vienbalsiai už
Justė Mažeikienė informuoja, kad revizijos momisija ataskaitos už 2018 m. neparuošė ir jos
nepristatysime kaip numatyta darbotvarkėje.
Sekanti klausimas – svarstymas dėl naujų narių priėmimo. J. Mažeikienė informuoja, kad buvo
gauti 4 prašymai tapti LSTA tikruoju nariu. Prašymus ir kitus reiklingus dokumentus pateikė:
Akmenės rajono stalo teniso klubas „Mažoji raketė“, Stalo tenisininkų asociacija „Vienuolika“,
Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras, Vilniaus mėgėjų – profesionalų stalo teniso klubas
„Ping Pong“.
SIŪLOMA: balsuoti už visus kartu arba atskirai už kiekvieną klubą

NUTARTA: balsuoti atskirai
BALSAVIMAS: kas už tai, jog asociacija „Vienuolika“ taptų LSTA tikruoju nariu.
NUTARTA: vienbalsiai už
BALSAVIMAS: kas už tai, jog Akmenės rajono STK „Mažoji raketė“ taptų LSTA tikruoju
nariu.
NUTARTA: vienbalsiai už
BALSAVIMAS: kas už tai, jog STK „Ping Pong“ taptų LSTA tikruoju nariu.
NUTARTA: vienbalsiai už
BALSAVIMAS: kas už tai, jog Panevėžio KKSC taptų LSTA tikruoju nariu.
NUTARTA: vienbalsiai už
LSTA narių klausimai: Donatas Petrauskas nori sužinoti dėl reitingų skaičiavimo. Jis teigia,
kad po pasikeitusių įkainių ir tvarkos nuo 2019 sausio 2 d. įvyko 3 reitinginės varžybos. Ar bus
kas nors daroma, kad pasikeistų ši situacija?
Atsako prezidentė kad klubai galėtu kreiptis, i LSTA kas netinkama ir svarstytumėme.
Gal asociacijai nereikia kad skaičiuotųsi reitingai - iškreipia rezultatus. Reikia priimti sprendimą
kuris tiktų, ir skaičiuotojui, ir dalyviams ir asociacijai sako Eugenijus Jafimovas.
Vaidas Karalius klausia: - ką darėte per tris mėnesius kad pakeisti situaciją?
Prezidentė atsakė, kad negavome jokio kreipimosi dėl reitingo skaičiavimo.
Silverijus Puotkalis sako, kad ką organizuoja LSTA tai LSTA darbuotojai turi viską daryti,
organizuoti varžybas, skaičiuoti reitingus ir t.t.
Auksė Rasimavičienė sako, kad negalima su nauja LSTA programa vesti varžybų, dėl to
Lietuvos jaunių čempionatą jie vedė su savo lentelėmis.

Jackevičius sako, kad kuriant programą buvo vizija jog kiekvienas lygos teisėjas galėtų pasiju
gęs pravesti lygų sustikimus. Mažeikienė sako, jog rolės yra kuriamos ir ateityje tą bus galima
padaryti.
Justinas Indrašius siūlo šitą programą pamiršti ir daryti naują programą. Programos tikslas
sutaupyti laiką, uždirbti pinigus. Justinas gali prisidėti techniniais klausimais, kokias lenteles
reikia daryti, burtų traukimas koks turi būti. Kaip programuotojas jis teigia, kad naują sukurti
yra lengviau nei taisyti ir keisti naują. Eugenijus Jafimovas sako, kad reikia kreiptis į narius, kad
prisidėtų pinigais ir kurti naują programą.
Susiskaldymas yra baisus, kuris niekur neveda. Mes norime ateiti ir padaryti. Klubo „Raudona
Juoda“ indėlis į LSTA bus toks, kad „Raudona Juoda“ pirks iš Edvino Tamošiūno programą ir
duos neatlygintinai naudotis asociacijai kaip alternatyva. Noriu žengti pirmą žingsnį, esame
protingi vyrai ir nesugebame susitarti, teigia Donatas Petrauskas. Taip pat sako jis, kad didelis
žingsnis padarytas - reitingas tapo skaidrus.
Kazimieras Ramanauskas: – didelis žingsnis yra padarytas, kad programa yra, bet sakė, ji
neveiksni.
-

Prezidente, asociacija vienija ar skaldo klubus, klausia K. Ramanauskas

-

Atsako prezidentė: – vienija, norėčiau tuo tikėti.

Evaldas Skyrius: - mes visi ir esame asociacija kaip ir Vykdomasis komitetas. Dabar kalba, kad
programa negera. Noriu pasakyti kas dirba asociacijoje. 3 moterys, 2 darbuotojos, 1
visuomeninkė. Nėra kas padeda. Varžybas daryt - trūksta pagalbos. Kur buvote visi kai prašėme
teikti pasiūlymus? Aš tik už tai, kad būtų daugiau jaunimo, kurie supranta programavimo
darbus, kalbas moka.
Matas Vilkas: - mūsų tiek nedaug o esame susiskaldę. Donatas Petrauskas pritaria Matui.
M. Vilkas klausia kodėl į Baltijos čempionatą važiuoja antros rinktinės? Kodėl nevažiuoja
geriausi sportininkai
G. Ušackas sako, kad rinktinė susideda iš 6 žmonių, Mažeikienė sako, kad suprantama jog į
Europos ir pasaulio čempionatus siunčiame stipriausius rinktinės narius.

Į atrankos kriterijus įtraukėmė Baltijos šalių, Šiaurės šalių čempionatus, skyrėme koeficientą
tam, kad pritraukti dalyvauti geriausius sportininkus. Žaidėjai renkasi kur nori važiuoti, sako G.
Ušackas.
Eugenijus Jafimovas ir Vaidas Karalius siūlo apsvarstyti revizijos komisijos pirmininko
atšaukimą per VK posėdį.

Posėdžio pirmininkė

Inga Navickienė

Posėdžio sekretorė

Justė Mažeikienė

